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První výlet - Město Albrechtice

Vzpomínka na prázdniny

Druhý výlet - Valtice

Třetí výlet - Otevřená zahrada Brno, „Káva o páté s L. Kerndlem“„Stezka bosou nohou“ u Valtic
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013

28.6. - 15:30 Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem MKM

29.6. - 13:00 Memoriál Filipa Dobrovolného - turnaj pro adamovskou veřejnost TJ SPARTAK - šachový oddíl

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

prázdniny
červenec-srpen

Během prázdnin může veřejnost navštívit halu za sportovním vyžitím, dle doho-
dy si mohou u nás bezplatně zahrát fotbal, nohejbal, volejbal, florbal a ostatní 
míčové hry včetně tenisu.

TJ Sokol Adamov

Červenec 6.7. Open Air v Adamově - letní  hudební noc - Třetí zuby & DurMaj Miloslava Peterková

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

25.8. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Skalice – sponzor utkání ČEZ ENERGO FK Adamov

Září 2.9. Slavnostní zahájení školního roku ZŠ a MŠ Adamov

8.9. - 17.9. Výstava - Tomáš Vrána – pastely, keramika MKS - společenské centrum

8.9. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Kunštát B – sponzor utkání Šipkový klub Adamov FK Adamov

14.9. Open Air v Adamově - letní  hudební noc - Třetí zuby & DurMaj Miloslava Peterková

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

22.9. - 16:00 Fotbal-Muži FK Adamov-Vranová – sponzor utkání Jiří Němec - předseda FK FK Adamov

26.9. Evropský den jazyků ZŠ a MŠ Adamov

29.9. - 16:00 Fotbal-Muži FK Adamov-Benešov – sponzor utkání Roman Pilát - starosta FK Adamov

Říjen Stonožkový týden ZŠ a MŠ Adamov

4.10. Světový den zvířat ZŠ a MŠ Adamov

13.10 - 22.10. Jitka Havlová - fotografie, šperky MKS - společenské centrum

13.10. - 15:00 Fotbal-Muži FK Adamov-V. Opatovice – sponzor utkání CAFÉ & WINE M. Juřena FK Adamov

15.10. - 18.10 Dny zdraví - Aktivity odděleně pro všechny věkové skupiny Komise PZMA a MA21

16.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

16.10. Světový den výživy. Světový den chleba. ZŠ a MŠ Adamov

20.10. Den stromu ZŠ a MŠ Adamov

27.10. - 14:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Svitávka – fotbal muži – sponzor utkání VV FK Adamov FK Adamov

Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Světelský podzim v Adamově MKS, Farní úřad

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

Adamovská drakiáda III MKM

Listopad 10.11. - 19.11. Výstava - Emanuel Ranný st. – výstava k 100. výročí narození MKS - společenské centrum

Turnaj v ultimate frisbee pro začínající a mírně pokročilé týmy Ultimate frisbee Brno o.s.
Sokolovna Adamov

Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Slavnost slabikáře ZŠ a MŠ Adamov

Prosinec 5.12. Mikulášská nadílka ZŠ a MŠ Adamov

7.12. III. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2013
TJ SPARTAK - oddíl OB
Město Adamov
Komise PZMA a MA21

8.12. - 17.12. Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

20.12. Vánoční běh do schodů ZŠ a MŠ Adamov

20.12. Vánoční dílny ZŠ a MŠ Adamov

20.12. Vánoční besídky ZŠ a MŠ Adamov

Adventní zastavení MKS

Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi MKM

Sváteční zastavení s Brněnskými trubači MKS

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013
Datum Název akce či setkání Pořadatel

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.
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Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru pro rok 2013 - vývoj plnění

Územní 
část

Financování, název akce Doplňující informace Zodpovídá

§ 1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství

AD2 oplocení zahrádkářské kolonie poptávkové řízení ukončeno, realizace 10-11/2013 STAR
§ 2212 - Silnice

výběrové řízení - zimní údržba města připraveny zadávací podmínky k výběru dodavatele MSTAR

opravy komunikací po zimě - výtluky realizace hotova MSTAR

AD1 ekodrény - odvodnění komunikace v okolí internátu realizace hotova MSTAR

AD1 odvodnění ulice Osvobození (pod starým hřbitovem) realizace hotova MSTAR

AD1 rekonstrukce zídky pod domem Plotní 91 probíhá realizace STAR

pořízení kropícího a samosběrného vozu pro město Adamov probíhá výběrové řízení na dodavatele komunální techniky MSTAR
§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací

AD1 rekonstrukce chodníku - ul. Komenského za domem poptávkové řízení ukončeno, realizace 9-10/2013 MSTAR

AD3 odvodnění chodníku u P. Jilemnického 19,21 realizace hotova MSTAR

AD1 jarní generální údržba výtahu Sadová realizace hotova MSTAR

AD1 oprava zábradlí ulice Komenského  - u schodišť probíhá realizace MSTAR

AD1 rekonstrukce lávky u A.centra realizace hotova, úprava okolí 3-4q/2013 STAR/MSTAR

AD1 bezbariérový přechod na lávku k Albertu realizace hotova, úprava okolí 3-4q/2013 STAR/MSTAR

AD3 oprava venkovních schodišť Ptačina (Údolní) realizace hotova MSTAR

AD3 oprava venkovních schodišť Ptačina (Opletalova) probíhá realizace MSTAR

AD1 oprava přístupu ke zdravotnímu středisku vč. zídky (doktoři - schodiště) připravuje se realizace MSTAR

AD1 oprava chodníku pod Hotelem k obchodnímu domu realizace hotova MSTAR

AD1 revitalizace přístupové komunikace a okolí kostela sv. Barbory
vybrán dodavatel dokumentace provádění stavby, výběr dodavatele 
stavby 1-3/2014, realizace projektu 3-6/2014 STAR

AD1 projektová dokumentace v průběhu roku (ZŠ -> Sadová) připravuje se zadání MSTAR
§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

výběrové řízení na MHD připravuje se zadávací dokumentace pro výběrové řízení MSTAR
§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

ponorná kalová čerpadla - výměna realizace hotova STAR

opravy dešťových vpustí po městě realizace hotova MSTAR
§ 3119 - Základní školy a mateřské školy

AD3 oprava opěrné zdi MŠ Jilemnického, nátěr zábradlí realizace hotova STAR

AD3 zateplení MŠ Jilemnického probíhá realizace STAR/MSTAR

zpracování žádosti o dotaci - dovybavení ZŠ a MŠ učebny, hřiště čeká se na rozhodnutí výboru reginální rady ROP JV - 9/2013 STAR
§ 3341 - Rozhlas a televize

infokanál připravuje se poptávka STAR
licence na kmitočet pro infokanál probíhá realizace STAR
licence Rada pro rozhlasové a televizní vysílání připravuje se poptávka STAR

vysílač na Alexandrově rozhledně připravuje se poptávka STARvysílač na Alexandrově rozhledně připravuje se poptávka STAR

kompletní výměna všech hlásičů po městě včetně nového řídícího pultu realizace hotova MSTAR

instalace hladinoměrných čidel včetně zveřejnění na webu realizace hotova MSTAR
§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Adobe InDesign - automatizace sestavení zpravodaje SW realizace hotova STAR
§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

AD1 ochranná síť - hřiště Komenského MSTAR

AD1 herní prvky Komenského + Lesní, 2 ks sítí na pískoviště realizace hotova MSTAR

AD1 oprava oplocení Městského fotbalového stadionu J. Svobody připravuje se realizace 10-11/2013 MSTAR
§ 3612 - Bytové hospodářství

AD1 satelitní příjem Komenského 6 nerealizováno, malý počet zájemců STAR

průkazy energetické náročnosti budov MěÚ hotovo, další budovy 10-11/2013 STAR

AD1 vnitřní omítky, malování - Dům s pečovatelskou službou probíhá realizace STAR
§ 3613 - Nebytové hospodářství

AD3 tabule Dům služeb - přehled podnikatelů a služeb realizace hotova STAR/MSTAR

AD3 oprava přístupu do MKS probíhá poptávka, realizace 10-12/2013 STAR

AD3 výměna vstupních dveří do MKS probíhá poptávka, realizace 10-12/2013 STAR

AD3 nové WC v MKS probíhá poptávka, realizace 10-12/2013 STAR

AD3 oprava odpadního systému MKS probíhá poptávka, realizace 10-12/2013 STAR

AD3 oprava schodů Dům služeb realizace hotova STAR

AD3 výměna osvětlení Dům služeb realizace hotova STAR
§ 3631 - Veřejné osvětlení

AD2 VO ulice Bezručova připravuje se realizace STAR

AD1 přemístění rozvaděče, rozčlenění větví na ul. Sadová připravuje se realizace STAR

AD1 výměna světelných bodů ul. Sadová probíhá poptávka STAR

AD2 výměna světelných bodů ul. Fibichova/Hybešova probíhá poptávka STAR

AD3 výměna světelných bodů ul. Opletalova probíhá poptávka STAR
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

AD1 nákup pozemků - nám Práce probíhá zaměření skutečného stavu, územní studie STAR

nákup pozemků - směna ŠLP Křtiny schvalovací proces ŠLP 9/2013 STAR

AD1 nákup pozemků - Smetanovo nám., pozemek před bývalou spořitelnou realizace hotova STAR

výběrové řízení odpadové hospodářství - svozová firma probíhá výběrové řízení na dodavatele služeb STAR

žádost o dotaci na biologicky rozložitelný odpad připravuje se žádost MSTAR
§ 3632 - Pohřebnictví

AD1 opravy přístupových (hlavních) cest hřbitova - ulice Osvobození příprava projektu pro realizaci MSTAR
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

žádosti o dotaci na zeleň v rámci Smetanova náměstí, náměstí Práce, popřípadě 
stráně Petra Jilemnického - Družstevní přípravné práce na žádosti STAR
§ 5272 - Činnost orgánů krizového řízení 

digitální povodňový plán probíhá realizace, předání díla 8/2013 MSTAR

Legenda:Legenda:

STAR … starosta - Roman Pilát - 773634342, MSTAR … místostarosta - Jiří Němec - 775170869

AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina

Seznam je informativní a může být změněn.

Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru pro rok 2013 - vývoj plnění
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova
Na 23. zasedání konaném dne 25. 7. 2013 
mimo jiné ZM:

vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního 
výboru konaného dne 22. 7. 2013,
schválilo prodej pozemku parc. č. 252/28 
o výměře 45m2 druh pozemku zahrada v k. ú. 
a obci Adamov panu Ing. Radku Šebkovi, 
Adamov a uložilo projednat a schválit pří-
slušnou smlouvu,
schválilo „Zadání územní studie US1/1 
– náměstí Práce a jeho okolí“ vypracované 
oddělením územního plánování a regionál-
ního rozvoje SÚ Městského úřadu Blansko,
souhlasilo s realizací projektu s názvem 
„Revitalizace přístupové komunikace ke 
kulturní památce - kostel sv. Barbory v Ada-
mově“ s číslem projektu/žádosti o dotaci: 
CZ.1.11/2.1.00/28.01413,
souhlasilo s přijetím dotace ve výši 7 142 833,- 
Kč z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod dle rozhodnutí Výboru regionál-
ní rady NUTS II Jihovýchod dne 26. 6. 2013 na 
projekt č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413,
souhlasilo se zajištěním dostatečného 
množství finančních prostředků na spolufi-
nancování, na profinancování realizační fáze 
a pokrytí případných provozních ztrát po 
dobu povinné minimální udržitelnosti pro-
jektu č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413,
schválilo záměr přijetí úvěru ve výši 
nezbytné k zajištění spolufinancování 
a profinancování realizační fáze projektu 
CZ.1.11/2.1.00/28.01413,
schválilo přijetí zálohy účelové dotace z ope-
račního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost ve výši 253.010,49 Kč, určené 
Základní škole a mateřské škole Adamov, 
příspěvkové organizaci na projekt „Profesní 
rozvoj pedagogických pracovníků Základní 
školy a mateřské školy Adamov“,
schválilo rozpočtové opatření č. 4/2013.

Z jednání Rady města Adamova
Na 60. schůzi konané dne 17. 6. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 26. zasedání komise 
PZMA a MA 21, 
vzala na vědomí zápis z 28. zasedání Kulturně 
informační komise,
vzala na vědomí návrh změny dopravního 
značení po městě a uložila odboru správy 
majetku města zaslat navržené změny ke 
schválení na MěÚ Blansko, oddělení dopravy,
schválila návštěvní řád dětského hřiště na uli-
ci Lesní, Mírová, Neumannova, P. Jilemnické-
ho a dětského hřiště s umělým povrchem na 
ulici P. Jilemnického, 



























schválila provozní řád veřejného dětského 
hřiště na ulici Lesní, Komenského, Neuman-
nova, P. Jilemnického a Mírová Adamov,
schválila Mandátní smlouvu č. 004/2013 s fir-
mou C-TRUST s. r. o. Brno na zajištění přípravy 
a průběhu veřejné zakázky s názvem „Zimní 
údržba komunikací města“,
doporučila ZM odprodat část pozemku parc. 
č. 538/1 o výměře 3m2, druh pozemku ostat-
ní plocha v k. ú. v obci Adamov, panu Josefu 
Flachsovi, Adamov,
schválila smlouvu o zřízení věcného břemene 
(stávající vlečka) na pozemku parc. č. 399/29 
v k. ú. a obci Adamov mezi Městem Adamov 
a EXPONO Steelforce, a.s. Ostrava, 
schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a právu provést stavbu 
– Plynovodní přípojka STL do areálu fy Eden 
Europe s.r.o. po pozemcích parc. č. 95/10, č. 
392/2, č. 392/5 v k. ú. a obci Adamov mezi Měs-
tem Adamov a Eden Europe, s.r.o. Adamov,
doporučila ZM odprodat pozemek parc. č. 
406/1 o výměře 2974m2, druh pozemku vod-
ní plocha v k.ú. a obci Adamov do ideálního 
spoluvlastnického podílu fy Kovošrot Znoj-
mo s.r.o. Brno, fy KAPITÁNKA spol. s r.o., Brno, 
a Petru Tužilovi, Adamov,
schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a právu provést 
stavbu č. 1030013163/001 – úprava distri-
buční soustavy kabelem NN na pozemcích 
parc. č. 392/2, 392/4, 392/3, 237/2, 73/12 
v k. ú. a obci Adamov mezi Městem Adamov  
a E-ON Distribuce, a.s., České Budějovice, 
schválila smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti parc. č. 46/28 v k.ú. a obci Ada-
mov mezi Městem Adamov, Adamov a Čes-
kou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Raší-
novo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,
schválila vzor Smlouvy o nájmu nemovitosti 
č. xx/xxxx/PP, který nahrazuje původní vzor 
smlouvy, vzor Dodatku č. xx v úplném znění 
ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. xx/xxxx/
PP, který bude uzavřen s nájemci dle zápisu 
a Ceník nájemného pozemků s účinností od 
1. 1. 2014,
vzala na vědomí žádost Šipkového klubu 
Adamov, Družstevní 1, Adamov ze dne 10. 
6. 2013 o povolení ke zřízení terasy a uložila 
odboru SMM zveřejnit záměr pronájmu 
nemovitosti,
schválila Smlouvu o připojení k distribuční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 
č. 12065729 se společností E-ON Energie, a.s., 
České Budějovice,
projednala závěrečný účet Města Adamova 
za rok 2012,

























doporučila Zastupitelstvu města Adamova 
schválit účetní závěrku Města Adamova za 
rok 2012,
doporučila Zastupitelstvu města Adamova 
schválit přijetí zálohy účelové dotace z ope-
račního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, určené Základní škole a mateř-
ské škole Adamov, na projekt „Profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků Základní školy 
a mateřské školy Adamov“,
vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodno-
cení nabídek ze dne 10. 6. 2013 na poskytnutí 
dlouhodobého investičního úvěru k finan-
cování akce „Snížení energetické náročnosti 
objektu MŠ Jilemnického Adamov“,
schválila nejvýhodnější nabídku na poskytnu-
tí dlouhodobého investičního úvěru k finan-
cování akce „Snížení energetické náročnosti 
objektu MŠ Jilemnického Adamov“ od České 
spořitelny, a.s.,
doporučila Zastupitelstvu města Adamova 
schválit Smlouvu o úvěru s Českou spořitel-
nou, a.s. na poskytnutí dlouhodobého inves-
tičního úvěru k financování akce „Snížení 
energetické náročnosti objektu MŠ Jilemnic-
kého Adamov“,
vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 2/2013,
projednala a doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Adamova schválit Rozpočtové opatření 
č. /2013,
schválila Návštěvní řád koupaliště Adamov I. 
– Horka pro rok 2013,
schválila žádost města o zajištění pořizová-
ní územní studie, oddělením ÚP a RR, odbo-
ru Stavební úřad MěÚ Blansko jako úřadem 
územního plánování,
vzala na vědomí zahájení prací na pořízení 
územní studie US1 dle platného územního 
plánu v rozsahu specifikovaném grafickou 
přílohou,
schválila program 22. zasedání Zastupitel-
stva města Adamova konaného dne 26. červ-
na 2013.

Na 61. schůzi konané dne 26.6.2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 9. jednání Komise 
sociální a výchovně vzdělávací,
schválila položkové znění Rozpočtového 
opatření č. 3/2013,
udělila v souladu s vyhláškou č. 4/2012 
o udržování a čistoty pořádku ve městě Ada-
mově, článku 5 výjimku pro pořádání akce 
„Open air - letní noc“ konané dne 6. 7. 2013, 
týkající se doby ukončení veřejné produkce 
hudby s tím, že konec této akce je povolen 
do 02:00 hodin,
rozhodla, že se Město Adamov bude spolu-
podílet na konání akce „Open air - letní noc“, 
konané dne 6. 7. 2013 v Adamově,
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 
NA OBCI

Městský úřad Adamov
odbor sociálních a správních věcí

Pod Horkou 101/�, 679 0� Adamov
Mgr. Dobra Moserová

tel. �16 �99 6��, mob. 60� 788 01�
e-mail: social@adamov.cz

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
VYHLEDÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ NEPŘÍZNI-
VÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽ-
BÁCH A JEJICH ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
POMOC PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁ-
ŘŮ DÁVEK POMOCI V HMOTNÉ NOUZI 
A PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
DISTRIBUCE EUROKLÍČŮ 
POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ OPRÁVNĚ-
NÝCH PRÁV A ZÁJMŮ
EMPATIE, DISKRÉTNOST  
A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP













schválila Nájemní smlouvu č. 03/2013 s Ing. 
Aloisem Keprtem – HERNA BAR TERASA 
OÁZA na pronájem části nemovitosti par. č. 
St. 821.

Na 62. schůzi konané dne 15. 7. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 29. zasedání Kulturně 
informační komise,
vzala na vědomí zápis z 2. jednání Komise 
pro udělování čestného občanství obce,
schválila záměr odprodeje pozemků o výmě-
ře 66 m2, 25 m2 a 103 m2, vše druh pozem-
ku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci 
Adamov,
doporučila ZM odprodat pozemek parc. č. 
252/28 o výměře 45m2, druh pozemku zahra-
da v k.ú. a obci Adamov, panu Ing. Radku 
Šebkovi, Adamov,
doporučila ZM schválit Zadání územní stu-
die US1/1 vypracované odd. ÚP a RR SÚ MěÚ 
Blansko,
schválila záměr pronájmu části nemovitosti 
(střechy) na ul. Komenského 6 v Adamově,
schválila záměr pronájmu nebytových prostor 
v Domě služeb, ul. Družstevní 1, Adamov,
odvolala slečnu Martinu Písaříkovou z člen-
ství a předsednictví v Komisi MHD Adamov 
ke dni 15. 7. 2013,
jmenovala do funkce předsedkyně Komise 
MHD Adamov Ing. Moniku Hrubou ke dni 
15. 7. 2013,





















odvolala slečnu Martinu Písaříkovou z člen-
ství v Komisi pro přidělování bytů s přijatou 
dlouhodobou zálohou na nájemné ke dni 
15. 7. 2013,
jmenovala za člena Komise pro přidělová-
ní bytů s přijatou dlouhodobou zálohou 
na nájemné Ing. Moniku Hrubou ke dni 
15. 7. 2013,
schválila text Zadávací dokumentace, složení 
komise pro otevírání obálek a hodnotí-
cí komisi pro podlimitní veřejnou zakázku 
na dodávku zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
v rámci projektu „Pořízení kropícího a samos-
běrného vozu pro město Adamov“,
vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 3/2013,
souhlasila s realizací projektu s názvem 
„Revitalizace přístupové komunikace ke 
kulturní památce - kostel sv. Barbory v Ada-
mově“ s číslem projektu/žádosti o dotaci: 
CZ.1.11/2.1.00/28.01413 a s přijetím dotace 
ve výši 7 142 833,- Kč z Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod na tento projekt,
souhlasila se zajištěním dostatečného 
množství finančních prostředků, na spolu-
financování a na profinancování realizační 
fáze a pokrytí případných provozních ztrát 
po dobu povinné minimální udržitelnosti 
projektu č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413 a schvá-
lilo záměr přijetí úvěru ve výši nezbytné 













k zajištění spolufinancování a profinancování 
realizační fáze tohoto projektu,
projednala a doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Adamova schválit Rozpočtové opatření 
č. 4/2013,
schválila program 23. zasedání Zastupitel-
stva města Adamova, konaného ve čtvrtek 
25. července 2013 v 16:30 hod.

Na 63. schůzi konané dne 25. 7. 2013 
mimo jiné RM:

schválila složení komise na pronájem neby-
tových prostor (prodejna potravin),
vzala na vědomí výpověď smlouvy o výpůjč-
ce č. 01/2007/SV s firmou Adavak s. r. o., Ada-
mov,
schválila Smlouvu o poskytnutí finančního 
daru č. 02/2013 mezi Městem Adamov a Šip-
kovým klubem Adamov,
schválila položkové znění Rozpočtového 
opatření č. 4/2013,
schválila text výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku „Revitalizace přístupové 
komunikace ke kulturní památce – kostel sv. 
Barbory v Adamově – realizační projektová 
dokumentace“,
schválila složení komise pro otevírání obálek 
a hodnotící komise pro vyhodnocení této 
veřejné zakázky,
schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 4/2013.

Na základě zápisů ze schůzí rady města 
zpracovala tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová.



















OZNÁMENÍ ÚŘADU PRÁCE ČR
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko oznamuje, že od 1. čer-

vence 2013 jsou pracoviště všech agend Úřadu práce ČR – kontaktního pracoviště Blansko umís-
těna v Blansku v jedné budově – budově Úřadu práce na ulici Vodní 9, Blansko. Zde si mohou 
klienti vyřídit žádosti a dotazy týkající se těchto oblastí:
a) zaměstnanosti, 
b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 
c) dávek státní sociální podpory, 
d) dávek pro osoby se zdravotním postižením, 
e) příspěvku na péči, 
f) dávek pomoci v hmotné nouzi.
Umístění pracovišť jednotlivých agend v budově Úřadu práce ČR na ulici Vodní 9 v Blansku:

přízemí  – pracoviště dávek státní sociální podpory 
 – pracoviště dávek pro osoby se zdravotním postižením
první podlaží – pracoviště zprostředkování zaměstnání a poradenství 

 – pracoviště trhu práce
 – pracoviště příspěvku na péči 
 – pracoviště dávek hmotné nouze 

druhé podlaží – ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
 – podatelna
 – pracoviště kontrolně právního oddělení 
 – pracoviště Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Úřední hodiny platné pro všechna pracoviště Úřadu práce ČR:
Po 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Út 8.00 – 11.00
St 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Čt 8.00 – 11.00
Pá 8:00 – 11.00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem nových 
   žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)









6

Informace ze svodky událostí Městské policie Adamov
Vybrané události z června 2013 
konkrétně:

Při hlídkové činnosti spatřili strážníci osoby, 
které se pohybovaly po městě Adamově a nabí-
zely zde služby nejmenované společnosti. Oso-
by byly strážníky upozorněny, že toto jednání je 
v rozporu s nařízením města Adamova č. 1/2013 
a ať svého jednání zanechají. Další pochůzkovou 
činností strážníci zjistili, že osoby ve své činnos-
ti dále pokračují, proto byly vyzvány k proká-
zání totožnosti. Na místě byly provedeny další 
nezbytné úkony ke zjištění skutečného stavu 
věci a zajištění svědků události. Všechny zjištěné 
informace byly předány ke správnímu orgánu 
pro projednávání přestupků MěÚ Adamov, pro 
podezření ze spáchání přestupku.

Nemilé překvapení čekalo strážníky při pro-
věřování oznámení o štěkotu a naříkání psa 
v kanálu za ZŠ Komenského. Při otevření víka od 
kanálu spatřili strážníci zuboženého psa, které-
ho ihned vyprostili. Psovi bylo poskytnuto vete-
rinární ošetření a dále byl převezen do útulku 
pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku. Jeli-
kož bylo zřejmé, že pejsek se do kanálu nemo-
hl dostat sám, bylo zároveň oznámeno OO PČR 
Blansko podezření ze spáchání trestného činu 
týrání zvířete. Strážníci předali OO PČR Blan-
sko všechny zjištěné informace o jeho majiteli 
a možné osobě pachatele. 

Velkou ránu a řinčení skla uslyšela obyvatelka 
Adamova na ulici Družstevní, a proto neváhala 
kontaktovat strážníky MP Adamov. Jelikož byla 
schopná uvést i dobrý popis muže, který od roz-
bité výplně dveří odcházel, podařilo se ho stráž-
níkům dostihnout na nádraží ČD. Muž se samo-
zřejmě k činu nepřiznal, avšak svědectví ozna-
movatelky a drobná zranění na rukou muže, 
to vše bylo pádným důkazem pro podezření 
ze spáchání přestupku proti majetku. Strážní-
ci muže vyzvali k provedení dechové zkoušky 
s naměřeným výsledkem 2,66 promile alkoho-
lu v dechu. Po zvážení všech výše uvedených 
skutečností byl muž převezen k vystřízlivění na 
protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černo-
vice a dále se ze svého jednání bude zpovídat 
správnímu orgánu pro projednávání přestupků 
MěÚ Adamov. 

Mimo výše uvedený případ se strážníci na 
protialkoholní záchytnou stanici vydali ještě 
dvakrát. V prvním případě se ženou, která ležela 
na ulici Fibichova a nebyla schopná komunikace. 
V dechu jí byla naměřena hodnota 2,46 promi-
le alkoholu. Ve druhém případě také se ženou, 
která vzbuzovala veřejné pohoršení a obtěžova-
la ostatní spoluobčany na ulici P. Jilemnického. 
V dechu jí byla naměřena hodnota 3,02 promile 
alkoholu. 

Nebezpečně vyhlížející plechové barely 
s neznámou látkou spatřili strážníci při hlídkové 
činnosti poblíž čističky odpadních vod v Adamo-











vě. Z jednoho z barelů již neznámá látka unika-
la. Strážníci místo zajistili proti vstupu nepovo-
laných osob a přivolali HZS Blansko. Příslušníci 
HZS provedli sanaci poškozené zeminy a odstra-
nění plechových barelů za pomoci firmy GAMA 
J+P, s. r. o. 

Během měsíce června byl proveden odchyt 
dvou volně se pohybujících psů. Jeden byl vrá-
cen svému majiteli, po udělení pokuty za poru-
šení vyhlášky města Adamova, a druhý byl pře-
vezen do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata 
v Blansku. Dále strážníci spolupracovali s JSDH 
Adamov a HZS Blansko při likvidaci včelího roje, 
který se usídlil ve střeše rodinného domu a při 
úniku plynu na ulici Osvobození.

Vybrané události z července 2013 
konkrétně:

Strážníkům bylo oznámeno, že se ve měs-
tě Adamově zřejmě nachází muž, který utekl 
z nemocnice a mohl by být v ohrožení života. 
Strážníci ho vyhledali a na místo přivolali hlídku 
OO PČR Blansko, která si muže převzala k další-
mu opatření. 

Z místní čerpací stanice odjel muž, který neu-
hradil načerpané pohonné hmoty. Strážníkům 
to oznámila obsluha čerpací stanice. Provede-
ným šetřením bylo zjištěno, že muž opomněl 
zaplatit z nedbalosti. Po upozornění strážníků 
vše napravil a pohonné hmoty uhradil. 

O pomoc strážníky požádali rodiče mladíka, 
u kterého se zhoršilo psychické onemocnění. 
Ničil věci kolem sebe a ohrožoval okolí. Stráž-
níci se dostavili na místo, kde mladíka za použi-
tí hmatů a chvatů znehybnili, přiložili pouta 
a vyčkali do příjezdu ZZS. Za asistence strážníků 
byl mladík převezen k hospitalizaci do speciali-
zovaného zařízení.

Při noční hlídkové činnosti spatřili strážníci 
na ulici Nádražní olejovou skvrnu, která pokrý-
vala několik metrů komunikace. Strážníci na 











místě usměrňovali provoz a k odstranění oleje si 
vyžádali příjezd HZS Blansko. 

Hned několik oznámení, se stejným obsa-
hem, přijímali strážníci během svých služeb, ve 
kterých oznamovatelé shodně uváděli, že se jim 
nelíbí činnost přistěhovaného páru na ulici P. 
Jilemnického, který se neustále přebírá v odpad-
cích, vzbuzuje veřejné pohoršení, hlučí na uli-
cích a slovně napadá ostatní kolemjdoucí. Když 
se strážníci uvedenému páru věnovali a nápravu 
nezpůsobila ani domluva, přistoupili k udělo-
vání blokových pokut a dále na MěÚ Adamov 
postoupili oznámení o podezření z přestupku. 

Nestandardní chování ke svému čtyřnohé-
mu kamarádovi oznámila strážníkům pozorná 
obyvatelka Adamova, která na ulici Dvořákova 
spatřila psa zavřeného v osobním vozidle. Když 
se strážníci dostavili na místo, skutečně se zde 
nacházel pes drobného vzrůstu, který byl uza-
vřený v prostoru vozidla. Pes měl sice pootevře-
ná okénka, ale vozidlo se nacházelo na slunném 
místě, kde se teplota pohybovala kolem 29 °C. 
Strážníkům se podařilo kontaktovat majitele, 
který bohužel neviděl nic špatného na svém 
chování a domluvy strážníků, aby se již takové 
jednání neopakovalo, vůbec nebral v potaz. Pro-
to strážníci, aby předešli podobnému jednání, 
celou záležitost oznámili příslušnému správní-
mu orgánu jako podezření z porušení zákona na 
ochranu zvířat proti týrání.

Sousedka hluchoněmé obyvatelky bytového 
domu kontaktovala strážníky, aby je požádala 
o pomoc při otevření bytu. Hluchoněmá žena 
se totiž nemohla dozvonit na svého stejně hen-
dikepovaného přítele, který zapomněl klíče ve 
dveřích a vznikla tak obava o jeho zdraví. Stráž-
níci věc prověřili a požádali o otevření bytu JSDH 
Adamov a HZS Blansko. Byt byl poté předán 
k užívání šťastné hluchoněmé ženě, jejíž manžel 
jen usnul a zapomněl vytáhnout klíče ze dveří. 

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov
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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

Blahopřejeme
 5. 7. 2013 Jiří Švihla, 70 roků, Družstevní 10
 6. 7. 2013 Anna Šumberová, 88 roků 

Komenského 1
 9. 7. 2013 Anna Bláhová, 84 roky, Petra 

Jilemnického 4
 11. 7. 2013 Ing. Mgr. Miroslav Ševčík, 84 roky, 

Neumannova 2
 13. 7. 2013 Mgr. Alena Ambrožová, 80 roků, 

Opletalova 38 B
 14. 7. 2013 Milan Dostál, 80 roků, Sadová 20
 25. 7. 2013 Věra Casková, 83 roky,  

Opletalova 28
 28. 7. 2013 Magdalena Friedlová, 82 roky, 

Fibichova 25
 28. 7. 2013 Marcela Bočková, 70 roků, 

Komenského 7
 31. 7. 2013 Růžena Tůnová, 80 roků,  

Petra Jilemnického 4
 5. 8. 2013 Slavomír Mikeš, 83 roky, 

Komenského 15
 8. 8. 2013 Ing. Zdeněk Rybář, 81 rok, 

Komenského 5
 9. 8. 2013 Helena Perestová, 87 roků, 

Komenského 1
 11. 8. 2013 Anežka Machulová, 70 roků, 

Plotní 13
 13. 8. 2013 Jaromír Kolář, 82 roky,  

Fibichova 31
 16. 8. 2013 František Hanák, 92 roky, 

Hybešova 24
 23. 8. 2013 Marie Procházková, 83 roky, 

Komenského 1

Blahopřejeme k sňatku
 27. 7. 2013 Tomáš Chladil – Aneta Sokolová, 

sňatek MěÚ Adamov

Úmrtí
 19. 6. 2013 František Vaněk, roč. 1940, 

Hvězdlice 
 15. 7. 2013 Marie Tesařová, roč. 1934, 

Petra Jilemnického 4
 16. 7. 2013 Josef Koudelka, roč. 1938, 

Družstevní 7
 17. 7. 2013 Anna Pilařová, roč. 1944, 

Nádražní 12
 11. 8. 2013 Josef Pikna, roč. 1952, 

Opletalova 40
 12. 8. 2013 Mária Krystyna Červená, 

roč. 1959, Blansko
 3. 8. 2013 Alena Čejková, roč. 1941, 

Sadová 14

Tisková zpráva:

Revitalizace přístupové komunikace ke kulturní památce – kostel sv. Barbory 
v Adamově

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/28.01413

Poskytovatel dotace:  Regionální operační program Jihovýchod

Plánovaná výše podpory a předpokládaná struktura financování
Celkové výdaje na projekt:  Kč 8 577.061,--

Celkové způsobilé výdaje projektu:  Kč 8 403.334,42 

Zdroje žadatele:   Kč 1 434.228,-- 

Podpora z ROP JV (dotace):  Kč 7 1��.8��,--

Dne 10.7.2013 bylo Městu Adamov doručeno rozhodnutí o schválení projektu 
k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 
26.6.2013 č. j. RRJV 10187/2013 pod registračním číslem CZ.1.11/2.1.00/28.01413 
o poskytnutí dotace z celkových způsobilých veřejných výdajů ve výši  
Kč 8 403.334,42.

Rada města Adamova na své 62. schůzi konané dne 15. 7. 2013 doporučila Zastu-
pitelstvu města Adamova odsouhlasit realizaci projektu, přijetí dotace ve výši 
7 142.833,- Kč z Regionálního operačního programu Jihovýchod, zajištění dosta-
tečného množství finančních prostředků, na spolufinancování, na profinancování 
realizační fáze a pokrytí případných provozních ztrát po dobu povinné minimální 
udržitelnosti projektu a záměr přijetí úvěru ve výši nezbytné k zajištění spolufinan-
cování a profinancování realizační fáze projektu.

Dne 18. 7. 2013 
byl Městu Adamov 
doručen protokol 
z kontroly ex-ante 
projektu na zákla-
dě administrativní 
kontroly na měst-
ském úřadě a fyzic-
ké kontroly v místě 
realizace projektu. 
Při kontrole byla 
ověřována pravdi-
vost údajů uvede-
ných v žádosti o poskytnutí dotace a připravenost projektu k realizaci. 

Zastupitelstvo města Adamova přijalo na svém 23. zasedání dne 25. 7. 2013 
a odsouhlasilo realizaci projektu, přijetí dotace a způsob financování.
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AKCE NA ZÁŘÍ

pátek 13. 9. 2013
TURNAJ V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH

Zveme děti a mládež do MKM na přátelský turnaj v šipkách. Podle účasti a zájmu budeme 
soutěžit ve více věkových kategoriích, na všechny zúčastněné čekají drobné odměny.  

Start v 16:00 hodin.

čtvrtek 19. 9. 2013
BLEŠÍ TRH

Objevili jste doma během letního úklidu spoustu pěkných věcí, které již nepotřebujete 
a oblečky a šaty ze kterých již vaše děti odrostly? Přijďte je zkusit nabídnout na náš klubový 
bleší trh. Od nabízejících nebude vybírán žádný účastnický poplatek, záleží jen na vás, kolik 
věcí (použité hračky, oblečení a sportovní potřeby) nabídnete, kolik věcí prodáte (případně 

vyměníte) a kolik dalších skvělých věcí nakoupíte. Všichni, velcí i malí, jsou na našem trhu vítáni. 
Od 15:30 hodin.

čtvrtek 26. 9. 2013
SYPANÉ PÍSKY

Výroba oblíbených dárkových sklenic a lahví plněných barevnými písky z rudického propadání. 
Tvoříme od 16:00 hodin.

MKM ve spolupráci s EVC Švýcárna připravuje od měsíce září pravidelné klubové aktivity. Dle zájmu 
dětí a mládeže budeme nabízet výuku anglického jazyka, tanečně sportovní vyžití a výtvarně 
tvořivé dílny. A to vše zdarma. Informovat vás budeme prostřednictvím plakátovacích ploch.









Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov, www.adamov.cz,  

e-mail: mkm@adamov.cz 

Realizace projektu Ameba Creation 2013 ve 
spolupráci se školkou P. Jilemnického v Adamově 

Projekt je podpořený EU - Mládež v Akci
V minulých dnech proběhla další fáze rea-

lizace projektu Ameba Creation 2013 ve spo-
lupráci se školkou P. Jilemnického v Adamově. 
Jde o projekt podpořený programem Evrop-
ské unie Mládež v akci, který bude probíhá 
v letech 2007 až 2013. Je zaměřený na vol-
nočasové aktivity mladých lidí. Na fotografii 

je vidět zcela nový vzhled „šedé“ opěrné zdi. 
Znázorňuje práce žáčků, které vznikly v pří-
pravné fázi projektu. Nechť nová podoba spo-
lečně s rekonstrukcí zpříjemní našim nejmen-
ším pobyt ve školce. Po rekonstrukci budovy 
je plánována investice i do školního hřiště. 

Kampaň za zvýšení 
podílu tříděného 

odpadu 
V dnešním článku ze série zaměřené na 

zvýšení podílu tříděného odpadu se pokusí-
me odhadnout úspory, které lze tímto přístu-
pem v rozpočtu města dosáhnout. Zatímco 
za odvoz a likvidaci směsného odpadu musí 
město ze svého rozpočtu zaplatit, tak za třídě-
ný odpad naopak peníze do městské poklad-
ny přibývají.

Aby úvahy nezůstaly jen na teoretické 
úrovni, rozhodli jsme se provést vytřídění 
papíru, plastu, skla a případně dalších surovin 
ze směsného odpadu v době těsně předchá-
zející odvozu tohoto odpadu z města, tj. teh-
dy, kdy je naplněnost sběrných nádob co nej-
větší. Původním záměrem bylo přebrat obsah 
kontejneru o objemu 1000 litrů, avšak vzhle-
dem ke značné hmotnosti plného kontejne-
ru jsme raději zvolili 110litrové popelnice. Ty 
jsme náhodně vybrali v počtu dvou v každé ze 
dvou lokalit, kde převládá bydlení v bytových 
domech, které je pro Adamov typické. Kon-
krétně to bylo u domů na ulici Pod Horkou 
a na ulici Fibichova poblíž zastávky MHD.
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Svět se dynamicky vyvíjí a technický 
pokrok pronikl i do oblasti vzdělávání. Aktu-
álním trendem je úspora času za cestování 
a dostupnost vzdělávání v místě a čase, které 
Vám vyhovují. Za kurzy tak již nemusíte cesto-
vat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli 
a kdykoli.

Již delší dobu se na poli vzdělávání obje-
vuje tzv. e-learning a můžeme říct, že si 
tam vydobyl své pevné místo. E-learning si 
můžeme představit jako předem připravené 
vzdělávací materiály v elektronické podobě, 
které si účastník prochází formou samostu-
dia. Materiály mívají nejčastěji formu prezen-
tace s multimediálními či interaktivními prvky 
(těmi mohou být např. různá videa, zvukové 
soubory, testy či úkoly). Kurz si můžete spus-
tit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať už 
jste právě doma, v práci či na dovolené. Výu-
ku můžete také přerušit a neomezeně se k ní 
vracet.

Novější formou vzdělávání přes internet 
jsou pak online kurzy, někdy nazývané také 
webináře. Jedná se o výuku v reálném čase 
s živým lektorem. Účastník se přihlásí v pře-
dem určený čas na svém počítači do virtuál-
ní třídy, kde má možnost vidět i slyšet lekto-
ra, sledovat jeho prezentaci či zapojovat se 
do diskusí s ostatními účastníky. Tato forma 

výuky si tedy zachovává výhodu interaktivi-
ty, komunikace s lektorem a účastníky, přitom 
ale kurz můžete sledovat z jakéhokoli počíta-
če s internetem. Lektor tedy „přijde se svým 
školením až za vámi“.

Obě výše zmíněné metody využívá také 
projekt zaměřený na občanské vzdělává-
ní, který s ústředním mottem „Nebuď ovčan! 
Občanskou gramotností proti ovčanství“ při-
náší návod, jak se účinně zapojit do občanské-
ho života. Projekt se zaměřuje na pět témat: 
Aktivní občanství a participace občanů na 
veřejném dění, Odpovědný přístupu k životní-
mu prostředí Odpovědný přístupu k financím, 
Multikulturalismus a prevence extremismu 
a Dobrovolnictví.

NIKAM NECHOĎTE. OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJDE ZA VÁMI!

EUROKLÍČ 
V JIHOMORAVSKÉM 

KRAJI
Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR i nadále realizuje projekt 
Euroklíč v Jihomoravském kraji. Upo-
zorňujeme, že držitelé průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P, diabetici, stomici a onkologičtí 
pacienti mohou na distribučním místě, 
kterým je pro adamovské občany Měst-
ský úřad Adamov, odbor sociálních 
a správních věcí, tel. 516 499 624, 
social@adamov.cz, získat zdarma euro-
klíč do eurozámků veřejně přístupných 
budov. 

K získání euroklíče stačí předložení 
občanského průkazu a průkazu TP, ZTP 
či ZTP/P nebo prohlášení o tom, že 
žadatel patří do některé cílové skupiny. 

Všechny kurzy jsou realizovány zdar-
ma a srozumitelnou formou s důrazem na 
praktické pojetí a využití. Pokud si tedy 
chcete vyzkoušet zdarma moderní výuko-
vé metody v praxi a přiučit se občanským 
dovednostem, navštivte projektové stránky  
www.nebudovcan.cz, kde najdete termíny 
i detailní informace.

Celý název projektu: „Podpora, stimulace 
a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců 
v oblasti odborných a obecných kompeten-
cí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Projekt je 
financovaný Evropskou unií a státním rozpoč-
tem České republiky.

Kolektivní systém ELEKTROWIN 
se představuje

Novela zákona o odpadech již od srp-
na 2005 stanovuje výrobcům elektrických 
a elektronických zařízení povinnost zajistit 
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování 
a recyklaci vyřazených elektrozařízení. 

Proto výrobci velkých a malých domá-
cích spotřebičů založili 25. května 2005 
ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolek-
tivního systému, jehož prostřednictvím se 
rozhodli plnit své zákonné povinnosti. 
O výsledcích hovoří čísla

Od roku 2005, kdy v České republice 
začal fungovat systém zpětného odběru 
vysloužilých spotřebičů z domácností, do 
konce roku 2012, Češi odevzdali prostřed-
nictvím kolektivního systému ELEKTROWIN 
k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců. 

Jen počet lednic překročil v loňském 
roce hranici dvou milionů. Hmotnost chlad-
niček má nejvýznamnější podíl na celkovém 
množství elektroodpadu. 

Za celý rok 2012 putovalo prostřednic-
tvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWI-
Nem k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených 
spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 
14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů 
typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun 
– připadá na malé domácí spotřebiče, jako 
jsou třeba žehličky nebo varné konvice.

Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve 
Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. Nej-
méně - 721 tun - v Karlovarském.

V době, kdy společnost ELEKTROWIN 
započala svou činnost, přitom třídily 
domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů 
na jednoho obyvatele. Ve třetím roce čin-
nosti kolektivních systémů již toto množství 
dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné 
době přesáhlo množství zpětně odebra-
ných elektrozařízení na jednoho obyvatele 
hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika spl-
nila již v roce 2008, jako jediná z nově při-
stoupivších zemí, požadavek Evropské unie. 
O takovém úspěchu si může třeba Maďar-
sko nebo Polsko nechat jen zdát. 

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětné-

ho odběru, odděleného sběru, zpracová-
ní a recyklace vyřazených elektrozařízení 
ovšem nejsou jen zásluhou vybudované 
sítě sběrných míst, mobilního svozu a nava-
zujících zpracovatelských kapacit. Stejně 
důležité je neustále zlepšovat informova-
nost veřejnosti o fungování tohoto systé-
mu, o tom, kam je možné vysloužilý spotře-
bič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, 
co se z takto vytěžených materiálů vyrábí.

Těší nás váš zájem o tuto problema-
tiku, který zároveň svědčí o vašem klad-
ném vztahu k ochraně životního prostře-
dí. Máte-li zájem o bližší informace kdyko-
li je najdete na internetových stránkách  
www.elektrowin.cz.
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Pozvánka na výstavu 
Tomáš Vrána – pastely, keramika, tapisérie

Ve výstavní síni Společenského cent-
ra MKS, ul. Komenského 6, můžete nav-
štívit výstavu prací brněnského výtvarní-
ka Tomáše Vrány. Přehlídka tvorby bude 
zahájena slavnostní vernisáží v nedě-
li 8. září v 15.00 hodin. Výstavu uvede 
PhDr. Ludmila Vránová a PhDr. Jaroslav 
Budiš. V hudebním programu vernisáže 
vystoupí skupina uBer! Výstavu můžete 
zhlédnout do 17. 9. 2013 denně od 13:00 
do 17:00 hod. 

Mgr. Tomáš Vrána se narodil na Vyso-
čině v rodině venkovských učitelů. Vystu-
doval Filozofickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci, učitelskou kom-
binaci výtvarná výchova a čeština a celý 
svůj život se věnoval a ještě stále věnuje 
pedagogické práci jako výtvarný peda-
gog. Působil nejdříve na středních peda-
gogických školách a od r. 1984 je výtvar-
ným pedagogem na Základní umělecké 
škole Jaroslava Kvapila v Brně, kde v sou-
časné době působí i jako vedoucí výtvar-
ného oddělení.

Na vysoké škole se seznámil s výrazný-
mi pedagogickými a uměleckými osob-
nostmi - Alenou Nádvorníkovou, Vác-
lavem Zykmundem, Františkem Dvořá-
kem a především s Miroslavem Štolfou, 
kteří mu pomohli rozvíjet jeho výtvarné 
dovednosti a pomohli posílit jeho odva-
hu k samostatné výtvarné tvorbě. Vysoko-
školské studium formovalo jeho výtvarné 

dovednosti v mnoha 
oblastech, především 
v oblasti malby (tech-
nika pastelu), v grafic-
kých technikách, kera-
mice a v práci s texti-
lem (tkaní). Všem těmto 
výtvarným technikám 
se vystavující autor 
věnoval v různém roz-
sahu a obdobích.

Už během studií 
si našel svůj základní 
výtvarný názor. Inspi-
rován rodnou Vysoči-
nou vychází z krajiny, 
detailu i celku, které 
nezobrazuje popisně, 
ale abstrahuje přede-

vším s důrazem na barvu, směřující k pas-
telové barevnosti až monochromnosti 
a s důrazem na světlo a atmosféru. Jde 
mu zároveň o poetizaci, která je nosným 
prvkem a cílem jeho tvorby - svět příro-
dy je přece krásné místo 
k životu. Autorova tvorba 
tak chce být holdem pří-
rodě. 

I když žije už desítky let 
ve městě a nachází příro-
du i v městském prostře-
dí, na Vysočinu se stále 
vrací, aby zde čerpal další 
podněty. 

Na adamovské výstavě 
Tomáš Vrána představuje 
několik oblastí své výtvar-
né tvorby.

Vystavuje dvě roz-
měrnější tapserie - tka-
né gobelíny, velmi nároč-
né na čas. Zastupují roz-
sáhlejší oblast jeho tex-
tilních technik, kdy se 
v osmdesátých letech 
věnoval textilní miniatuře 
- malé gobelíny v dřevě-
ných rámečcích a textilní-
mu šperku, kde také spojil 
dřevo a textil.

Těžištěm výstavy 
jsou pastely, zahrnují-

cí práci posledních sedmi let - s téma-
ty květin a zahrady, abstrahované kraji-
ny a volné abstraktní kompozice. Autor 
v obrazech řeší napětí mezi racionální 
konstrukcí kompozice (přírodně reálnou) 
a snem o přírodě a hledáním v ní skryté-
ho a tajemného.

Vystavená keramika představuje dal-
ší oblast tvorby. Autor se věnuje kerami-
ce asi 10 let. Najdeme v ní také inspiraci 
přírodou, a to ve tvaru, detailu i struktu-
ře. Láká ho haptický rozměr keramické 
hmoty. I zde řeší napětí mezi racionálním 
(užitná forma keramiky) a emočním (sym-
bolika tvarů, výlučnost povrchu, který 
odkazuje na haptické prožitky).

Tomáš Vrána je člen brněnské výtvarné 
skupiny MIXTUM KOMPOZITUM, která je 
zapsána v Unii výtvarných umělců České 
republiky. S ní pravidelně vystavuje něko-
likrát do roka v různých místech republi-
ky. Z posledních výstav to byly Olomouc, 
Mikulov, Bystřice nad Pernštejnem, Rosi-
ce, Moravský Krumlov, Rájec aj.

Tomáš Vrána – Perleťák

Tomáš Vrána – Vázy keramika
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, 679 0� Adamov 

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

Na prázdniny připravilo MKS tři výlety. První 
z nich nás zavedl na Krnovsko, kde účastníci 
výletu absolvovali přojížďku Osoblažkou, 
navštívili muzeum panenek a kočárků, park 
Eldorádo a zámek Linhartovy, kde nám 
byl průvodcem dlouholetý kamarád Jarda 
Hrubý, kastelán zámku. Cílem druhého 
byla obec Valtice, nedaleko které byla 
vybudována „Stezka bosou nohou“, která 
spojuje rakouskou obec Schrattenberg 
právě s Valticemi. Cestou zpět jsme 
navštívili autokemp Merkur v Pasohlávkách 
a vyzkoušeli si zde jízdu na čtyřkolech.
Poslední výlet představil výletníkům 
Otevřenou zahradu v Brně a zdejší „pasivní 
dům“. Výlet jsme zakončili na statku zpěváka 
Ladi Kerndla v Žernovníku. Při kávě jsme 
se zapouslouchali do jeho vyprávění 
o cestování, zpívání, nemoci...

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:
4. září 2013
KAVÁRNA POTMĚ
Brno, Vaňkovka v době od 17:00 do 
18:00 hodin
Srdečně zveme zájemce na společ-
nou kávu, která se podává v autobuse 
- v neobvyklé Kavárně POTMĚ v Brně 
ve Vaňkovce, ve které Vás obslouží tým 
nevidomých kavárníků, můžete ochut-
nat šálek vyhlášené černočerné kávy 
a svou návštěvou podpořít nevidomé.
Bližší informace na tel. 607 518 104.

8. září 2013
VERNISÁŽ VÝSTAVY: TOMÁŠ 
VRÁNA – PASTELY, KERAMIKA, 
TAPISERIE
Společenské centrum MKS na ulici 
Komenského 6 v 15:00 hodin

9. září 2013
VLASTIVĚDNÝ VÝLET S ING. 
JIŘÍM TRUHLÁŘEM
Avizovaný výlet nás zavede do blízké-
ho okolí. Bližší informace najdete na 
plakátech.  
Termín pro přihlášení je do 5. září t.r.

11. září 2013
PODZIMNÍ ZÁJEZD  
MKS – KD I “ZLÍN, ZOO LEŠNÁ, 
ZÁMEK NOVÝ SVĚTLOV”
12. září 2013
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
VE ŠKOLNÍCH 
LAVICÍCH
MKS Adamov  
od 16:00 hodin
Spolupořadatel akce: BESIP – Auto-
škola Pernica Blansko, SPOZ při MěÚ 
Adamov
Pro prvňáčky, jejich rodiče, prarodiče, 
sourozence a kamarády je připrave-
na řádka her a soutěží s brněnskými 
pohádkovými Tetinami Matyldou 
a Klotyldou. Chybět nebude poukáz-
ka na zdravou svačinku za zvládnutí 
správného přecházení silnice ...

13. září 2013
Kino Blansko, začátek v 15:00 hodin
ZÁJEZD DO BLANENSKÉHO 
KINA – FILM: REVIVAL













Zveme vás k další návštěvě blanenské-
ho kina za zvýhodněných finančních 
podmínek. Hrají: B. Polívka, M. Krobot, 

K. Heřmánek, V. Dyk, Z. Bydžovská, I. 
Boková ad. 
Přihlášky do 9. září 2013.

14. září 2013
SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU:  
KOUZELNÉ 
SLŮVKO
MKS Adamov 
v 16:00 hodin, 
vstupné 35,- Kč
Poprvé pozveme po prázdninách děti 
spolu s rodiči na nedělní pohádku 
v podání Divadla Úsměv Praha. 

15. září 2013
ZÁJEZD DO KUNŠTÁTU  
– NA XXI.ROČNÍK HRNČÍŘSKÉHO 
JARMARKU
Ve dnech jarmarku (14. – 15. 9.) se 
náměstí Krále Jiřího v Kunštátu změ-
ní v otevřené hlediště i jeviště, jeho 
plochu zaujmou stánky s keramickým 
zbožím. To vše po celé dva dny dopl-
ňuje bohatý kulturní program. Snahou 
pořadatelů je představit návštěvníkům 
atraktivní a zajímavé umělce, kteří svým 
vystoupením doplní atmosféru jarma-
rečních dnů.  
Přihlášky: do 5. září 2013

14. – 20. září 2013
TVOŘIVÉ LÉTO  
MARTY ZVĚŘINOVÉ 
(minivýstava)
Každý si léta užívá po svém.  
Adamovská výtvarnice – paní 
Marta Zvěřinová tvořila – psala 
básně, malovala a kreslila.  
Její práce si můžete prohlédnout na 
minivýstavě umístěné v přísálí MKS 
na Ptačině.
Výstava je přístupná denně v době 
od 13:30 do 17:30 hodin
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V červenci se konal již pátý ročník „Adamovského medobraní“. 
Tento rok rozšířil řady našich hostitelů, kterými byli čtyři předešlé
roky manželé Rybářovi, majitel perníkářské firmy Luna v Adamově,
pan Lubomír Buchta s manželkou Alenou.

17. září 2013
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“  
– SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
MKS Adamov od 13:30 hodin, vstup volný

19. září 2013
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“ 
Knihovna MKS Adamov od 14:00 hodin, vstup volný
Také po prázdninách pro zájemce z řad obyvatel DPS Adamov 
i ostatních seniorů připravujeme setkání s nabídkou knih, 
které najdete v naší knihovně. Akce tradičně doplňuje “kultur-
ní okénko.”

25. září 2013
PODZIMNÍ ZÁJEZD MKS – KD III “HRADEC KRÁLOVÉ”
26. září 2013
DOPOLEDNE S POHÁDKOU  
 „PRINCEZNA NA HRÁŠKU”
MKS Adamov v 9:45 
hodin, vstupné 35,- Kč
Na známou pohádku 
v podání Divadla Koráb 
Brno zveme mateř-
ské školy v Adamově 
i ostatní děti spolu 
s rodiči.









SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ

koncert
MARTINY KOCIÁNOVÉ A TRIA AMADEUS

Kostel svaté Barbory v Adamově
�6. září �01� v 17:00 hodin
Předprodej a rezervace vstupenek:  

MKS Adamov, e-mail mks@mks-adamov.cz, tel. 607 �18 10�
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26. září 2013
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 
– ADAMOVSKÝM DĚTEM ČTE 
MARTINA KOCIÁNOVÁ
Fara Adamov v 18:45 hodin, vstup 
volný
Z oblíbené knížky z dětství bude dětem 
číst zpěvačka a moderátorka – Martina 
Kociánová.

29. září 2013
ZÁJEZD DO 
DIVADLA 
RADOST 
BRNO „MACH 
A ŠEBESTOVÁ“
Divadlo Radost 
Brno od 17:00 hodin
Děti, kterým zajistíme dozor, ale také 
celé rodiny zveme na první premi-
éru Divadla Radost v Brně v sezoně 
2013/2014 – na jevištní podobu známé 





knížky – příběhů Macha a Šebestové, 
žáků 3.B. Nebudou chybět ani spolužáci 
Kropáček, Pažout a Horáček, paní Kadr-
nožková, pes Jonatán, paní učitelka 
– a mnozí další. A samozřejmě uvidíte, 
jak to bylo s kouzelným utrženým slu-
chátkem, boj s Kropáčkovou angínou 
i příhody na dobrodružném výletě. 
Přihlášky: do 15. září 2013.

29. září 2013 
NÁVŠTĚVA „STUDIA YPSILON 
V PRAZE“ - PŘEDSTAVENÍ 
PRODANÁ NEVĚSTA
Kultovní ypsilonkovská inscenace. Jení-
kův dobrý původ jako kapitál čili jak 
výhodně a včas prodat nevěstu a ještě 
se stát správcem. Všechno se sice tro-
chu poplete, jelikož se hraje s Antoní-
nem Dvořákem v patách, ale nakonec 
to dopadne, jak má v Prodance být. 
Cena zájezdu: 750,- Kč



NABÍDKA KURZŮ PŘIPRAVOVANÝCH  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 – 2014

CVIČENÍ PRO ÚLEVU
1� lekcí
Kurzovné: �00 Kč

Lektorka:
Dagmar Hodaňová

Termín:
polovina září 
 – polovina prosince 2013

CVIČENÍ S HELENOU
1� lekcí
Kurzovné: �00 Kč

Lektorka:
Helena Strachoňová

Termín:
polovina září  
– polovina prosince 2013

KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ
10 lekcí
Kurzovné: �00 Kč

Lektorka:
Pavla Frňková

Termín:
říjen – prosinec 2013

KURZ JÓGY
1� lekcí
Kurzovné: �00 Kč

Lektorka:
Miloslava Rejdová

Termín:
polovina září  
– polovina prosince 2013

KURZY ANGLIČTINY
Dle zájmu pro:

– začátečníky
– mírně a středně pokročilé
– pokročilé
– konverzace

Lektorka:
PhDr. Julie Šťastná

Termín:
září 2013 – červen 2014

KURZY NĚMČINY 
Dle zájmu pro:

– začátečníky
– mírně a středně pokročilé
– pokročilé
– konverzace

Lektorka:
Mgr.  
Martina Grešáková

Termín:
září 2013 – červen 2014

KROUŽEK ZPÍVÁNÍ 
PRO RADOST

Vedoucí:
Jiří Burget

Termín:
poprvé 10. 9. 2013 v 8.30 hod

Bližší informace k jednotlivým kurzům obdržíte v MKS Adamov při přihlášení,  
na tel. 607 518 104, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: mks@mks-adamov.cz.
Uzávěrka přihlášek do všech kurzů: 9. září 2013





Připravované zájezdy do 
divadel, na koncerty atd.

5. října 2013 – Praha
muzikály BÍDNÍCI A MATA HARI 
9. října 2013 – Městské divadlo Brno
muzikál FLASHDANCE - Příběh osm-
náctileté dívky Alex Owensové, která 
přes den pracuje jako svářečka a v noci 
se věnuje tomu, co ji opravdu naplňuje, 
tedy tanci, a touží se dostat na taneční 
konzervatoř, uchvátil celý svět a písně 
z něj (např. What A Feeling či Maniac) 
se jednou provždy zapsaly do dějin 
populární hudby. 
Přihlášky: do 9. 9. 2013

19. října 2013  
– Divadlo Bolka Polívky Brno
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM
20. října 2013  
– Malá scéna Mahenova divadla Brno
ČERT A KÁČA
Jedna z nejkrásnějších pohádek Boženy 
Němcové ve famózní podobě na Malé 
scéně Mahenova divadla pro děti od 
8 let.

27. října 2013 – Kajot aréna Brno
ČERNOBÍLÉ TURNÉ LUCIE BÍLÉ
31. října 2013  
– Divadlo Bolka Polívky Brno
VŠE O MUŽÍCH
10. listopadu 2013  
– Divadlo Bolka Polívky Brno
PRÁSKNI DO BOT!
V režii J. Hřebejka uváděná komedie 
vám představí čtveřici kumpánů, která 
má vydlaždičkovat veřejné záchodky 
a umývárnu. Tyto řemeslníky, kteří se 
mezi sebou baví jako “dlaždiči”, hrají J. 
Hrušínský, R. Holub, M. Sitta a V. Liška.
Přihlášky: do 30. září 2013

15. listopadu 2013 – Kajot aréna Brno
PETR PAN ON ICE
Pohádka na ledě - velkolepá anglická 
produkce, která slaví úspěchy po celém 
světě. Účinkuje více než 30 skvělých 
bruslařů z celého světa.
Přihlášky: do 30. září t.r.
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Vzpomínka
Odešel drahý, bez slůvka rozloučení, 

odešel tak náhle, až těžko k uvěření. 
Dne 17. srpna t. r. uplynul 1 rok, co zemřel 

pan Lubomír Dáňa. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka a děti s rodinami.

Slova pro povzbuzení
Za nedávných hork jsem byl ve spořitelně 

cosi řešit s účtem a když se mě pokladní pta-
la na číslo účtu, tak jsem jí ho poctivě nadik-
toval a dodal jsem: „A kód 0800, Česká spoři-
telna“. Paní se na mě podívala přes brýle a já 
jsem hned pochopil, že jí musím připadat dost 
zvláštně, když jdu do spořitelny a připomí-
nám, že účet je ve spořitelně … Než si stačila 
něco pomyslet o mém IQ, tak jsem to honem 
svedl na vedro. Paní souhlasně přikývla a tím 
to bylo smazané. Ještě že jsou ta vedra, podě-
koval jsem za ně v duchu celý zchvácený. 
Mohl jsem tak na ně svést roztržitost a navíc 
jsme si s paní pokladní souhlasně postěžovali, 
že to už je fakt hrozné. 

Městské kulturní středisko Adamov vyhlašuje XX. ročník soutěže pro fotografy amatéry

„O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ“

D O V O L E N Á  2 0 1 3
Podmínky soutěže:
– v termínu do 20. září 2013 doručit na adresu MKS,Opletalova 

22, 679 04 Adamov jeden až tři snímky z letošní dovolené,
– fotografie musí být označeny jménem, bydlištěm a věkem 

soutěžícího,
– doplněny mohou být popisem místa nebo vtipným komen-

tářem,
– formát fotografií není stanoven.

Z fotografií přihlášených do soutěže bude připravena výstava. 
O vítězi rozhodnou její návštěvníci formou přidělování bodů.
Kontakt: mobil 607 �18 10�, mks@mks-adamov.cz

Významná výročí 
Ludmila Chalikovová - nedožité 90. narozeniny

Narodila se 13. 9. 1923 ve Vážanech v okrese 
Vyškov, kde prožila své dětství a částečně i mlá-
dí. Tam se také v raném mládí seznámila se svým 
budoucím životním druhem – tehdy soustružní-
kem kovů, pozdějším ředitelem Novoborských 
strojíren a posléze i podnikovým ředitelem Ada-
movských strojíren v Adamově Ing. Josefem 
Chalikovem, který pocházel z nedalekých Hlu-
bočan, taktéž v okrese Vyškov. Svatba se kona-
la v roce 1942 – v době války, kdy bylo Ludmile 
19 let. Manželství zůstalo bez dětné.

S manželem se v květnu 1963 přestěhovali 
do Adamova, kde Ing. Chalikov po ukončených 
vysokoškolských studiích pracoval jako politický 
pracovník v adamovském závodě. V roce 1964 
byl jmenován podnikovým ředitelem Adamov-
ských strojíren. Paní Ludmila byla nějaký čas 
v domácnosti a později nastoupila jako úředni-
ce v adamovském závodě v provoze 10, kde pra-
covala až do odchodu do důchodu (1980).

Paní Ludmila Chalikovová byla tiché pova-
hy, příjemná, milá, mezi občany a spolupra-
covníky oblíbená. V posledních letech se ráda 
setkávala se svými vrstevnicemi – nejbližšími 
přítelkyněmi. Protože se jí i manželovi v Ada-

mově líbilo, postavili si na Horce v Adamově 
rodinný domek.

Její manžel Ing. Josef Chalikov obdržel 
26. 10. 2008 k 90. výročí vzniku ČSR čestné 
občanství města Adamova. Podnikovým ředi-
telem Adamovských strojíren byl od roku 1964 
do roku 1975. V té době vykonal se svými spo-
lupracovníky hodně záslužné práce pro pod-
nik AS i adamovský závod a jejich zaměstnan-
ce, a ve spolupráci s vedením města Adamova 
taktéž to byla práce ve prospěch města a jeho 
občany.

Paní Ludmila Chalikovová zemřela dne 
9. 4. 2012 v Letovicích. Ti, kdo ji znali a měli 
rádi - bývalí spolupracovníci a spolupracovni-
ce, přátelé a známí budou na ni vždy v dobrém 
vzpomínat a zachovají si ji v paměti tak, jak ji 
znali. Čest její památce!

MK

Sotva jsem však vyšel ven a cestou potká-
val známé, snad každý začal pozdravem a: „To 
je vedro!“ „Proč mě to říkají,“ pomyslel jsem si, 
„copak vypadám jako bych to nevěděl?“ Ale 
pak jsem si řekl: „Vida, jak si najednou všich-
ni aspoň v něčem rozumí a přizvukují. Netu-
šil jsem, že by něco takového dokázalo dát 
dohromady lidi napříč politickým spektrem, 
vzděláním i vyznáním.“

Když už se se mnou asi padesátý člověk 
začal bavit o horku, napadla mě dokonce 
myšlenka (kterou jsem se ale tenkrát neod-
vážil před nikým vyslovit, až teď), že by mohly 
být tropy pořád. Vždyť je to hezké, když se lidé 
dokážou na něčem shodnout. Ne?

Jiří Kaňa

Dne 7. září t. r. uplynou 3 roky, kdy nás 
navždy opustil pan Miloslav Češka. S láskou 
vzpomíná syn Vlastimil s rodinou.

Dne 10. září t. r. by se dožila 90 let naše 
maminka, babička, prababička, paní Ludmila 
Manoušková. Stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou její děti s rodinami.



1�

Běžecké léto – Alexandrovka 2013
Nelze nevyužít atraktivního přírodního pro-

středí obklopujícího město Adamov a nepoužít 
ho k tomu, aby zde nebyl uspořádán další 
běžecký podnik. Jedničkou je ovšem březno-
vý závod OBL Blansko Běh na Nový Hrad, kte-
rý je pořádán v režii adamovského oddílu ori-
entačního běhu. Srpnový kros Alexandrovka 
nemá být jeho konkurentem ani náhodou. Tato 
běžecká akce je uvažovaná jako „odpočinko-
vý“ běh pro všechny kondiční běžce, zejména 
pro ty, kteří se nehoní za okresními body. Na 
této členité trati vedoucí Josefovským údo-
lím a národní rezervací Býčí skála přes jesky-
ni Jáchymku se stoupáním Vaječníkem okolo 
babického hradu na Jelenec a poté prudkým 
seběhem k Sedmi dubům a serpentinami pod 
Pomníkem lesáků k nádraží Adamov a posléze 
dosupět do cíle před restaurací U baťáka jsou 
vítání zejména ti, kteří kromě běžecké aktivity 
chtějí uspokojit i své turistické choutky. Tento 
běh pořádal zbytek „staré dobré atletické struk-
tury“ ze sedmdesátých let minulého století, 
kdy v Adamově pod velením dnes již nežijícího 
vytrvalce Jiřího Neřimy fungovalo v kraji velice 
silné a známé maratonské družstvo, jehož nej-
větším esem byl Jaroslav Stloukal starší.

Letošní letní běžecké setkání se navíc usku-
tečnilo k poctě v červenci zemřelého maraton-
ce padesátiletého Jana Kotoučka, rodáka z Bos-
kovicka, který ještě týden před tím, než ho defi-
nitivně zradilo srdce, běžel jednu z maraton-
ských etap v rámci Moravského ultramaratonu 
v Lomnici u Tišnova. Všech 27 účastníků dosta-
lo na startu v nedělním dopoledni 11. srpna t. 
r. plánek a popis 13 km dlouhé trati s tím, že je 
nutné běžet nejen nohama, ale i hlavou, pro-
tože turistické značení trasy nebylo dokonalé 
a bylo jen orientační. Zejména Lubomír Kassai 
z Boskovic toho však nedbal a přestože se v cíli 

objevil první, nemohl být rozhodčími uznán 
vítězem, neboť si trasu o 1 km zkrátil. 

Prvenství tak bylo po právu přiznáno ada-
movskému běžci 45-letému Jaroslavu Stlouka-
lovi mladšímu, který trasu pokořil ve výborném 
čase 58:54. Těsně za ním do cíle doběhl 33-letý 
Patrik Plhoň z Blanska a třetí post zaujal 31-letý 
Petr Boháček z Boskovic a i on zvládl tuto těžkou 
trasu ještě pod jednu hodinu. Čtvrtý probě-
hl cílem další kvalitní běžec Fr. Huber z týmu 
Extreme Life, ale ani on nemohl být klasifikován 
bez ztráty kytičky, neboť nepřiběhl z požadova-
ného směru. Čtvrtou pozici tak vybojoval zku-
šený 45-letý Gustav Grün z AC Okrouhlá před 
Petrem Bedanem ze Spešova a redaktorem bla-
nenské Rovnosti Hynkem Skotákem. Ani další 
dva běžci z Blanska, a to Pavel Jelínek a Zdeněk 
Novák, neuběhli požadovaných 13 km a tak 
sedmá příčka spadla do klína Martinu Šerákovi 
z Bílovic a osmá věrnému účastníku adamov-
ských běhů Josefu Kuncovi z Vyškova. Kvalitní 
desítku pořadí uzavřeli Lukáš Koudelka z Olšan 
a další adamovský běžec 52-letý Jiří Hromek, 
který kromě běhu miluje ještě hru pétanque. 
Třetím adamovským běžcem byl Ondřej Adler, 
který v závěru získal těsný náskok před dvojicí 
Jiří Brtník z Babic a Oldřich Šperka z Jedovnic, 
kteří zdolali trasu ještě ve slušném čase 1:16 
hod. Muž s motoristickým jménem Roman 
Kresta ze Zetoru Brno to stihl ještě pod 1:30 
hod a udržel za svými zády ženské trio Miladu 
Barešovou z Kunštátu (1:27 hod), Ivanu Grüno-
vou z Okrouhlé a Petru Hromádkovou z Blan-
ska, které se toulaly po trase téměř společně. 
S postavou „Ramba“ mezi běžci proklusal trasu 
bývalý elitní voják Karel Halouzka z Brna, který 
na trase galantně provázel svoji družku Danu 
Dočkalovou. 

S velkým časovým odstupem za mladšími 
soupeři se v lese notně natrápili již skutečně 
staří „psi“ 72-letý Josef Holý z Moravské Slavie 
Brno, 75-letý Milan Hrubý z Blanska (opět běhá 
po výměně kyčelních kloubů) a bývalý zaměst-
nanec Adastu Adamov Pavel Košťál. Poslední 
„flek“ zbyl na 75-letého brněnského sokola 
Pavla Cahela, jenž však na rozdíl od některých 
daleko mladších kolegů neměl problémy s ori-
entací na trase. Bylo teplo, ale vedro předešlých 
dní to rozhodně nebylo. Tato sportovní akce se 
celkově vydařila i díky tomu, že běžci nalezli 
skutečně útulné prostředí v restauraci U baťá-
ka, které si vychutnali zejména ti nejstarší, kteří 
se již nemohou honit za rychlými časy, ale spo-
kojují se s běžeckými zážitky, které na této krás-
né, ale nezvykle tvrdé kamenité trase v prostře-
dí Moravského Švýcarska zcela jistě načerpali 
měrou vrchovatou.

Pavel Košťál

Turistický oddíl 
TJ Spartak Adamov

PLÁN VYCHÁZEK
14. 9. 2013 sobota  
– Pasohlávky Římský vrch
Trasa: Pouzdřany - Římský vrch – Paso-
hlávky, délka 14 km. Odjezd: ČD žst. Ada-
mov 6:39/Brno 7:10, zpět odjezd bus Paso-
hlávky, u kostela 14:40 hod na Zvonařku, 
ČD Brno 16:02 hod.

Petanque Fenyx
Mistrovství ČR jednotlivců a ve vyrážení 
- Vojnův Městec - Honza Charvát získal 
skvělé 4. a 14. místo!

Ve Vojnově Městci se v červnu sjela celá 
špička petanque hráčů z celé České Republi-
ky. Mistrovství České Republiky jednotlivců se 
zúčastnilo celkem 133 hráčů z 34 klubů. Hrá-
lo se ve 3-4 členných skupinách na dvě prohry 
a z našich zástupců se ze skupiny probojoval 
pouze ten nejmladší - junior Honza Charvát, 
který postoupil z 2. místa ve skupině. Ve vyřa-
zovací KO části pak dokázal porazit velmi silné 
hráče - při postupu mezi 32 nejlepších – aktu-
álního českého reprezentanta Michala Habás-
ka 13:8 a při postupu do 16ky i loňského repre-
zentanta ČR Pavla Hodbodě z Carreau Brno 
13:6! Nakonec obsadil celkově skvělé 14. mís-
to, což je dosavadní rekord Fenyxu Adamov na 
MČR jednotlivců. 

Druhý den proběhlo mistrovství ČR ve 
vyrážení koulí (tzv. střelba), a i zde prokázal 
Honza nejlepší formu, když v základním kole 
nastřílel 26 bodů, což mu stačilo na přímý 
postup mezi osm nejlepších. Pavel Král nastří-
lel 11 bodů, Renáta Králová a Honza Podrabský 
oba po 3 bodech. Nakonec Honza obsadil cel-
kové čtvrté místo, což je opět historický rekord 
Fenyxu! Vítěz běhu J. Stloukal ml.
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Vajtovy koule 2013 – Vojnův Městec 
Honza a Jirka Charvátovi vyhráli!

Ve Vojnově Městci se našim hráčům velmi 
daří. Týden po Mistrovství ČR se opět do Voj-
nova Městce sjelo 24 dvojic, z toho 2 z Fenyxu 
Adamov, aby se utkaly o pohár „Vajtovy koule.“ 
Za celý turnaj nenašli přemožitele a zaslouženě 
tak zvítězili Honza a Jirka Charvát ml. z naše-

ho adamovského klubu, když nejprve vyhrá-
li 4 kola základní části a pak porazili v semifiná-
le Ivetu a Dorotu Hájkovy ze Stolína a ve finá-
le pak P. Jakubka a V. Husáka z Carreau Brno! 
Druhá naše dvojice Jirka Němec a Jiří Charvát 
skončila 15. v áčku a 10. v B-turnaji.

Hráč Petanque 
Fenyx Adamov míří 
na mistrovství světa

Na Mistrovství světa juniorů do Francie 
je nominován hráč Petanque Fenyx Ada-
mov Jan Charvát. 

Honzovi tímto gratulujeme a přejeme 
mu mnoho úspěchů v soutěžním klání.

Fenyx Petanque 
Adamov pořádal 

turnaj pro děti
Dne 14. 8. 2013 se uskutečnil turnaj pro 

děti v petanque pořádaný adamovským klu-
bem Fenyx. Za příjemného počasí ze zúčastni-
ly děti od 3 do 10 roků, které spolu v systému 
supermeleé svedly napínavé sportovní soubo-
je. Nakonec se zaslouženou vítězkou stala nej-
starší Zuzka Bohušová, která ani jednou neo-
kusila hořkost porážky a jako první cenu získa-

la zbrusu novou sadu francouzských petanque 
koulí pro děti. Na druhém místě skončil rovněž 
talentovaný Ondra Plaček a třetí jeden z nej-
mladších účastníků Staník Straka. Každé ze 
zúčastněných dětí získalo nějakou drobnou 

cenu či sladkost. Děkuji spolupořadatelkám 
Růžence Hromkové, Renátě Králové a Evě Stra-
kové.

Za Fenyx Petanque Adamov
Pavel Král, prezident oddílu
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INZERCE
HAIR STUDIO IVETA – první salon podle vašich 
finančních možností. Nabídněte – vytvoříme. 
Tento salon je propagován pro své výjimeč-
né vlastnosti, a to změny image a relaxačního 
prostředí. Kontakt 603 220 583, facebook hair 
studio Iveta. Najdete nás nedaleko ZŠ Pastvi-
ny, Brno – Komín. Těšíme se na Vás!
MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/ks, 
radiátorů, oken, fasád aj. Tel. č. 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz . Ada-
mov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!
Rekonstrukce bytových jader. Provádíme 
– obkladačské, podlahářské, zednické práce. 
Tel. č. 603 752 493, více informací najdete na 
www.ADAMOstav.cz . 
TESAŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ 
PRÁCE – nabízíme *kompletní rekonstrukce 
*oprava oplechování *montáž parapetů *op-
rava komínu *výroba altánů *dřevěné terasy. 
Kontakt Jiří Barták, Babice nad Svitavou 38, tel. 
č. 774 417 815, www.strechybartak.wbs.cz.
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DOHRO-
MADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ!
Prodám garáž na ulici Sadová (nad ZŠ), 
celkově podsklepená, tel. č. 606 229 697.













Základní škola Ronovská 12, Adamov 
SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ V 1. A
Na rozloučenou s první třídou a také se 

školním rokem 2012/2013 proběhla 25. června 
t. r. ve třídě 1.A ve škole na ulici Ronovská malá 
slavnost – pasování prvňáčků na čtenáře. 

Za účasti paní ředitelky Mgr. Jany Buriano-
vé, rodičů, prarodičů a sourozenců všechny 
děti z 1.A předvedly krátké pásmo básniček 
a písniček. Dále při čtení veršované pohádky „ 
O slepičce Pepičce“ ukázaly, jak se během prv-
ního roku školní docházky naučily číst. Všichni 
svoji část pohádky bez problémů zvládli a pro-

to, po slavnostním slibu „rytířů čtenářského 
řádu,“ mohly být do tohoto řádu přijati. Na 
rytíře byli pasováni svojí třídní učitelkou a paní 
ředitelka jim pak předala ozdobné šerpy, prů-
kazku ke vstupu do školní knihovny a diplom.

Snaha všech dětí byla oceněna pochvalou 
a potleskem ze strany všech našich hostů a po 
krátkém rozloučení děti se svými blízkými ode-
šly domů.

Mgr. Věra Rutová 

Interní ambulance Adamov 
MUDr. Petra Vodáková 
Smetanovo nám. 11/3, Adamov

Dovolujeme si upozornit pacienty na nové 
vyšetření, které provádíme přímo v naší 
ordinaci. Jedná se o vyšetření krevní srážlivosti: 

INR, Quick
Krevní srážlivost je nutno pravidelně sledovat 
zejména u pacientů užívajících Warfarin. 
Vyšetření nyní provádíme jen odběrem kapky 
krve z prstu, není potřebný odběr ze žíly 
pacienta jako dříve. Výsledek je znám do 5-ti 
minut. 
Vyšetření je plně hrazeno všemi zdravotními 
pojišťovnami v indikovaných případech (užívání 
Warfarinu). 
Více informací najdete na :

www. interna-adamov.cz
Objednávat se můžete telefonicky nebo na E-mail: 

Tel.: 516 446 207, 774 288 211
E-mail : ambulance@interna-adamov.cz

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Karel Hynšt 
Top Top Top Top makléř makléř makléř makléř kanceláře za kanceláře za kanceláře za kanceláře za červenecčervenecčervenecčervenec    2013 a2013 a2013 a2013 a    

 

 

Úspěšný prodejce bytů v Adamově 
    

   Zeptejte se …  
 

Oceňuji Oceňuji Oceňuji Oceňuji také také také také nemovitosti znemovitosti znemovitosti znemovitosti z    hlediska hlediska hlediska hlediska     
tržní hodnoty a pro dědictvítržní hodnoty a pro dědictvítržní hodnoty a pro dědictvítržní hodnoty a pro dědictví.... 

    
 

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

     Rychle, kvalitně, bez obav.Rychle, kvalitně, bez obav.Rychle, kvalitně, bez obav.Rychle, kvalitně, bez obav. 

Prodám byt 1+1 v OV na ulici P. Jilemnického, 
6. patro, lodžie, hezký výhled. Cena dohodou, 
tel. č. 606 716 081.
Dostanete na účet i HOTOVOST! Navštivte 
stánek OD TESCO FINANČNÍ SLUŽBY BRNO. 
Těšíme se na viděnou! S přátelským pozdra-
vem Veronika Kratochvílová. Telefon 542 213 
285, mobil 724 771 262. 
Hledám paní na hlídání dětí. Jedná se o pra-
videlné i jednorázové hlídání. Zájemci mě 
mohou kontaktovat na emailové adrese hli-







dani.adamov@seznam.cz nebo na tel. č. 604 
982 426.
Hledám solidní spolubydlící do bytu na uby-
tovně v Adamově, pouze ženu nejlépe střed-
ního věku, která se bude společně podílet na 
celkových nákladech za ubytování. Zn. SPĚ-
CHÁ. Tel. č. 774 125 768.
Pronajmu byt 2+1 v Adamově na ulici Družs-
tevní, volný od 1. 9. 2013, nájem 4500,- Kč + 
inkaso. Tel. č. 776 811 021.





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









adaservis@email.cz

720 163 032
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Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního 
zástupce u Vás

Výběr materiálu v naší vzorkovně

Zdarma výpočet spotřeby materiálu

Podrobnou cenovou nabídku

Spolehlivou dopravu na stavbu

Montážní návody 
a technické poradenství

Realizaci zkušenou firmou

Možnost vrácení nepoškozeného 
materiálu

Dlouhodobé záruky

Zákaznickou kartu výhod Colemánie

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

11 x
v České republice

17 let
na trhu

36 000
položek v nabídce

4000
trvale skladem

Váš obchodní zástupce:
Martin Prokop mobil: 725 675 627

OBCHODNÍ CENTRUM SVITAVY 
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel.: 461 324 740



19



�0
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

O ÁVKY

 608 887 840

NYNÍ 6 a  12 M SÍC  ZA 360 K
ADA-NET internet - z ízení ZDARMA + 6 a  12m. 360 K /m s

ADA-NET telefon - z ízení  ZDARMA

ADA-NET pro d chodce 10 Mbit/s za 360 K /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 30.9.2013 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !

Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  11 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

ceny v . DPH

Rychlosti stejné pro 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

1,00 K
�pi ka v .DPH

ADA-NET TELEFON

0,50 K
mimo �pi ku v .DPH

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

V ADAMOV  PODPORUJEME
FK Adamov

V trník Adamov - malá kopaná
Tenisový klub Adamov
�ipkový klub Adamov

Sokol Adamov - florbalový klub
Sokol Adamov - volejbalový klub
Sokol Adamov - klub judo

Místní rybá ská organizace Adamov
Akce:

M sto Adamov - MKS Adamov
Z� Adamov - MKM Adamov


