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ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Město Adamov vydá nový kalendář
Město Adamov připravilo pro rok 2014 opět stolní kalendář, který tentokrát ponese tématiku Jak šel čas.  

Prodávat se bude na obvyklých místech zhruba v polovině října t. r. a předpokládaná cena je 30,- Kč.  
Jakmile prodej zahájíme, budeme Vás informovat prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek.
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013

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 1.10. - 4.10. Stonožkový týden ZŠ a MŠ Adamov

4.10. - 16:00 Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

4.10. Světový den zvířat ZŠ a MŠ Adamov

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

12.10. - 9:00 Florbalový turnaj - muži Sokol 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. - 17.10 „Tři dny pro zdraví“ v rámci kampaně Dny zdraví Komise PZMA a MA21
MKS, MKM

16.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

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

17.10. Koncert Samsona Lenka MKS

20.10. Den stromu ZŠ a MŠ Adamov

25.10. - 16:00 Adamovská drakiáda - hřiště ZŠ Ronovská MKM

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

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

10.11. - 10:00 Florbalový turnaj - žáci Sokol Adamov

28.11. Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Beseda s občany spojená s vyhodnocení ankety „Pyšníme se svým okolím“ Komise PZMA a MA21

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

Slavnost slabikáře ZŠ a MŠ Adamov

Prosinec 1.12. Adventní zastavení MKS

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. - 10:00 Florbalový turnaj - dorost Sokol Adamov

8.12. Adventní zastavení MKS

8.12. - 17.12. Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

15.12. Adventní zastavení 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

22.12. Adventní zastavení MKS

Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi MKM

24.12. 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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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

Blahopřejeme
 5. 9. 2013 František Bednář, 70 roků,  

Petra Jilemnického 19
 6. 9. 2013 Václav Gryc, 81 rok, Údolní 1
 8. 9. 2013 Rudolf Dvořák, 80 roků, 

Dvořákova 5
 11. 9. 2013 Jaromíra Grycová, 80 roků, 

Údolní 1
 12. 9. 2013 Antonín Hnát, 89 roků, 

Pod Horkou 13
 12. 9. 2013 Pavel Dufek, 70 roků, 

Opletalova 38 B
 13. 9. 2013 Lubomír Maršálek, 70 roků, 

Sadová 25
 15. 9. 2013 Lubomír Čech, 70 roků, 

Komenského 14
 20. 9. 2013 František Cigánek, 82 roky, 

Opletalova 26
 23. 9. 2013 Anna Uhlířová, 83 roky, 

Opletalova 28
 25. 9. 2013 Lubomír Buchta, 84 roky, 

Opletalova 38
 27. 9. 2013 Emilie Nečesalová, 85 roků, 

Údolní 4
 28. 9. 2013 Božena Radkovičová, 86 roků, 

Sadová 7
 28. 9. 2013 Helena Procházková, 86 roků, 

Komenského 1
 28. 9. 2013 Marie Henková, 82 roky, 

Komenského 1

Blahopřejeme k sňatku
 31. 8. 2013 Martin Janků – Andrea Hamrlová,  

sňatek Penzion „U Kamenného kola“

Úmrtí
 14. 9. 2013 Jarmila Drbalová, roč. 1933, 

Petra Jilemnického 23

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události ze srpna 2013 
konkrétně:

V nočních hodinách uslyšel náhodný kolem-
jdoucí hluk z prostoru firmy tzv. OSZ nacházející 
se vedle lesní cesty Svitavské. Jelikož mu nebyl 
lhostejný osud cizího majetku, oznámil pode-
zření na vloupání PČR, a tato ihned kontakto-
vala strážníky MP Adamov. Strážníci se dostavili 
nepozorovaně k objektu firmy, kde zjistili, že se 
v objektu skutečně nachází pachatelé vloupá-
ní. Strážníci objekt zajistili a vyčkali do příjezdu 
hlídky OO PČR Blansko, se kterou se společně 
pokusili zadržet pachatele. Nejdříve byla použi-
ta výzva k upuštění od protiprávního jedná-
ní a poté, když byla neúčinná, došlo k použití 
donucovacích prostředků a omezení osobní 
svobody pachatelů. Jelikož se jeden z pachatelů 
při pokusu o útěk zranil o rozbité sklo, musela se 
na místo dostavit i ZZS, které přístupovou cestu 
uvolnil HZS Blansko. Oba pachatele si převzala 
hlídka OO PČR Blansko.

Rozrušená matka se dožadovala pomoci 
s otevřením svého uzamčeného bytu, ve kterém 
se nacházel její několikaměsíční syn. Strážníci se 
proto dostavili na místo a začali celou událost 
prověřovat. Na chování matky bylo však něco 
podezřelého a její podání vysvětlení nedávalo 
jasnou představu o celé situaci. Nejdříve sděli-
la, že má dítě v bytě a nemůže se za ním dostat, 
poté strážníci v její ruce spatřili klíče, které paso-
valy do zámku uzamčených dveří. Po chvíli se 





však situace vyjasnila, jelikož z řeči matky byl 
cítit alkohol a přítomnost prokázala i dechová 
zkouška. Strážníkům se podařilo spojit s otcem 
dítěte, který dojel na místo a o oba jmenované 
se postaral. Jelikož se však dítě nacházelo v péči 
matky, která nebyla v tomto stavu schopná se 
o dítě postarat, oznámili strážníci celou věc orgá-
nu péče o dítě MěÚ Blansko. 

O pomoc s otevřením vchodových dveří 
požádali příbuzní starší obyvatelky Adamova, 
která nereagovala na domovní zvonek. Stráž-
ník si tedy vyžádal otevření bytu jednotkou 
SDH Adamov. Po vstupu do domu se uvnitř 
žena nacházela, bohužel již bez známek života. 
Strážník místo zajistil proti vstupu nepovolaných 
osob a poté si celou věc převzala hlídka OO PCŘ 
Blansko.

Během denní služby kontaktoval strážníky 
operační linky 155, který sdělil, že během něko-
lika minut bude v Adamově na ulici Komenské-
ho 6 přistávat vrtulník letecké záchranné služby 
a požádal strážníky o zajištění místa pro přistání. 
Situace byla dosti rychlá a nejasná, avšak stráž-
níkům se podařilo usměrnit provoz a zajistit 
místo tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví jiných 
osob nebo škodám na majetku. Osádka letec-
ké záchranné služby provedla ošetření dítěte, 
k jehož vážnému zdravotnímu stavu byla přivo-
lána, a poté z místa i s pacientem odletěla. 

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov





Nové herní prvky
V 37. týdnu byly na dětském hřišti na ulici Komenského (u ZŠ) nainstalovány 3 nové herní prvky. 

Jedná se o herní domeček, lezeckou stěnu do svahu a pískoviště. 

UZAVŘENÍ  
LESNÍ CESTY
Školní lesní podnik Masarykův 

les Křtiny oznamují, že v termínu 
6. – 31. 10. 2013 dojde v Adamově 
z důvodu těžby dříví k úplnému uza-
vření lesní cesty Na Sklad pro pěší 
(z Ptačiny pod hřbitovem k železniční 
zastávce ČD).

Omlouváme se za toto nutné ome-
zení občanů, které je provozně nevy-
hnutelné a dovoluji si požádat o jeho 
respektování.

Pavel Mauer, zástupce ředitele
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 64. schůzi konané dne 16. 8. 2013 
mimo jiné RM:

schválila prodejní cenu pohlednice Roz-
hledny Moravský kras a okolí ve výši 2,80 
Kč/ks + aktuální sazba DPH (21%), 
schválila smlouvu o bezúplatném pře-
vodu nemovitostí č. 05/2013/BPN mezi 
převodcem Zdeňkou Dudíkovou, Olgou 
Kozlovou, Dagmar Lingerovou, Adamov, 
a nabyvatelem Městem Adamov, Pod 
Horkou 2, 679 04 Adamov,
schválila kupní smlouvu o prodeji pozem-
ku č. 08/2013/PP mezi prodávajícím, Měs-
tem Adamov a kupujícím - společnos-
tí KOVOŠROT Znojmo s.r.o., společností 
KAPITÁNKA s.r.o. Brno, a Petrem Tužilem, 
Adamov, 
schválila kupní smlouvu o prodeji pozem-
ku č. 07/2013/PP mezi prodávajícím, Měs-
tem Adamov a kupujícím, Ing. Radkem 
Šebkem, Adamov, 
schválila smlouvu o právu provést stav-
bu č. 1030013163/02 – Adamov – úprava 
DS, KF Adamov na pozemcích parc. č. St. 
1292, č. 73/3 v k.ú. a obci Adamov mezi 
Městem Adamov a E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice,
schválila smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu č. 1030010229/001 – Adamov 
– úprava DS, Horsák na pozemcích parc. č. 
166/1, č. 170/1 v k.ú. a obci Adamov mezi 
Městem Adamov a E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice,
doporučila ZM odprodat pozemky parc. č. 
St. 1145 o výměře 66 m2, St. 832 o výměře 
25 m2, St. 1144 o výměře 103 m2, vše druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k.ú. a obci Adamov, firmě E.ON Distribu-
ce, a.s. České Budějovice,
schválila záměr odprodeje pozemků parc.
č.St.1/3 o výměře 331 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, č.137 o výmě-
ře 40 m2, č. 146/3 o výměře 31 m2, č.140 
o výměře 69 m2, vše druh pozemků ostat-
ní plocha v k. ú. a obci Adamov,
schválila Smlouvu o dílo č. 26/2013 na 
zajištění funkčnosti měrných bodů lokál-
ního výstražného systému se společností 
Ing. Tomáš Kocman, Brno,
vzala na vědomí Zprávu k vyhodnoce-
ní nabídek ze dne 12. 5. 2013 na staveb-
ní práce s názvem „Oprava chodníku 
Komenského-pod bytovým domem“,
schválila nejvýhodnější nabídku na sta-
vební práce s názvem „Oprava chodníku 
Komenského - pod bytovým domem od 
společnosti GAMA J+P, 679 04 Adamov,























schválila Smlouvu o dílo se společnos-
tí GAMA J + P, s.r.o., Adamov na stavební 
práce v rámci projektu „Oprava chodníku 
Komenského-pod bytovým domem, “
schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, Přílohu č. 2 k vnitřnímu 
předpisu č. 10/2011 Pravidla pro zajištění 
přístupu k informacím - Sazebník úhrad 
nákladů spojených s poskytováním infor-
mací platný od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013,
neudělila výjimku pro pořádání akce, 
v souladu s vyhláškou č. 4/2012 o udržo-
vání a čistoty pořádku ve městě Adamo-
vě, článku 5, v restauraci Pod Horkou, Ada-
mov, konané dne 16. 8. 2013 (grilování na 
terase), týkající se doby ukončení akce 
s tím, že konec této akce není povolen do 
02:00 hodin,
schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o sdružených službách dodávky elektřiny 
pro produkty řady Small business 
č. 00279889/2012 ze dne 9.11.2011 se 
společností E.ON Energie, a.s., České 
Budějovice,
vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 5/2013 dle písemného materiálu,
udělila výjimku pro pořádání akce, v sou-
ladu s vyhláškou č. 4/2012 o udržová-
ní a čistoty pořádku ve městě Adamově, 
článku 5, konané dne 14. 9. 2013 na hřišti 
ZŠ Ronovská, týkající se doby prodloužení 
hudební produkce s tím, že konec této 
akce je povolen do 02:00 hodin, 
rozhodla, že se Město Adamov bude spo-
lupodílet na konání akce „Rocková letní 
noc“, konané dne 14. 9. 2013 v Adamově, 
a to v rozsahu uvedeném v zápisu,
vzala na vědomí zápis z komise na proná-
jem nebytových prostor (prodejna potra-
vin) ze dne 12. 8. 2013 a schválila přidělení 
nebytových prostor Vítu Uhlířovi NOVA M 
spol. V, Adamov dle podmínek uvedených 
v zápise,
schválila výpověď Smlouvy o zajištění sbě-
ru, svozu a likvidace směsného komunál-
ního, objemného, nebezpečného a třídě-
ného odpadu č. S/200515/31300061/08 
se společností AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o., Praha, 
schválila text Zadávací dokumentace pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
„Zajištění systému nakládání s komunál-
ním odpadem ve městě Adamově“ zadá-
vanou v otevřeném řízení dle § 27 záko-
na 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění,
schválila složení hodnotící komise 
na základě ustanovení § 74 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 























v platném znění, kterou pověřila ve smys-
lu ustanovení § 71 odst. 3 zákona výko-
nem funkce pro otevírání obálek s nabíd-
kami a ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 
zákona posouzením kvalifikace uchazečů, 
kteří podají nabídku na veřejnou zakázku 
na služby „Zajištění systému nakládání 
s komunálním odpadem ve městě Ada-
mově“ zadávanou v otevřeném řízení dle 
§ 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění,
schválila Smlouvu o dílo na dotač-
ní management projektu č. 
CZ.1.11/2.1.00/28.01413 „Revitalizace pří-
stupové komunikace ke kulturní památ-
ce - kostel sv. Barbory v Adamově“ pro 
Město Adamov se společností RENARDS 
dotační, s.r.o. se sídlem Vídeňská 228/7, 
639 00 Brno,
schválila Mandátní smlouvu na organiza-
ci zadávacího řízení veřejné zakázky na 
výběr dodavatele stavebních prací pro-
jektu č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413 „Revitali-
zace přístupové komunikace ke kulturní 
památce - kostel sv. Barbory v Adamově“ 
pro Město Adamov s Mgr. Ing. Ladislavem 
Kavříkem, Brno,
souhlasila s realizací dodatečného zápisu 
dětí do MŠ v souvislosti s rozšířením kapa-
city MŠ Adamov, a to v termínu 27. 8. 2013 
v době 10:00 – 15:00 hod., v ředitelně ZŠ 
a MŠ Adamov, Komenského 4,
schválila nejvýhodnější nabídku na akci 
„Revitalizace přístupové komunikace 
ke kulturní památce – kostel sv. Barbory 
v Adamově – projektová dokumentace 
pro provádění stavby“, číslo „CZ.1.11/2.1.0
0/28.01413“ od firmy Ing. arch. Jan Chlup, 
Brno,
schválila Smlouvu o dílo s firmou Ing. arch. 
Jan Chlup, Brno, na akci „Revitalizace pří-
stupové komunikace ke kulturní památce 
– kostel sv. Barbory v Adamově – projek-
tová dokumentace pro provádění stavby“, 
číslo „CZ.1.11/2.1.00/28.01413“, 
vzala na vědomí nabídku na zpracování 
žádosti o dotaci z OP Životní prostředí- 
podpora regenerace urbanizované kraji-
ny pro Město Adamov od firmy GRANTIKA 
České spořitelny, a.s., Brno,
schválila Smlouvu o zpracování Projektu 
za účelem obdržení dotace č.OP13/0241/
P01 s firmou GRANTIKA České spořitelny, 
a.s., Brno,

Na 65. schůzi konané dne 29. 8. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Jihomoravského kraje ze dne 
28. 8. 2013, č. j. JMK 98509/201,



















�

vzdala se práva odvolání proti rozhodnutí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze 
dne 28. 8. 2013, č. j. JMK 98509/201.

Na 66. schůzi konané dne 9. 9. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 11. zasedání Spor-
tovní komise 2010-2014,
vzala na vědomí zápis z 30. zasedání Kul-
turně informační komise,
doporučuje ZM odkoupit část pozemku 
parc. č. 188/1 o výměře 32 m2 dle geome-
trického plánu č. 813-78/2013, který se 
nachází pod komunikací na ul. Plotní,
schválila záměr odprodeje části pozem-
ku parc. č. 392/5 o výměře 10 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v k.ú. a obci 
Adamov dle geometrického plánu č. 813-
78/2013 ze dne 29. 7. 2013,
doporučuje ZM schválit zadání změny 
Územního plánu Adamov, označené jako 
Ad1, které bylo vypracováno odd. ÚP a RR 
SÚ MěÚ Blansko,
vzala na vědomí změnu v projektu plyno-
vodní přípojky na pozemku parc. č. 654 
v k. ú. a obci Adamov,
schválila Dohodu č. 80044/22 o realiza-
ci přeložky plynovodní přípojky, části 
odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu dle zák. č. 183/2006 Sb.,
schválila text Výzvy včetně zadávací 
dokumentace dle ust. § 38 a 44 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů k zjednoduše-
nému podlimitnímu řízení na veřejnou 
zakázku na služby „Zimní údržba komu-
nikací města“,
schválila složení komise pro otevírání obá-
lek a hodnotící komisi (hodnotící komise 
je pověřena otevíráním obálek s doruče-
nými nabídkami) pro vyhodnocení pod-
limitní veřejné zakázky na služby zadané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění v rámci zakázky na 
služby „Zimní údržba komunikací města“,
vzala na vědomí žádost o ukončení 
smlouvy o nájmu bytu zvláštního urče-
ní č. 41/2002/B od nájemce bytu č. 05 
v Domě s pečovatelskou službou na ul. 
Komenského 1 v Adamově, 
schválila Dohodu o ukončení Smlou-
vy o nájmu bytu zvláštního určení 
č. 41/2002/B ze dne 1.11.2002,
schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu 
části nemovitosti pro umístění reklamní-
ho štítu ze dne 22. 12. 2009 s Vítem Uhlí-
řem NOVA M. spol. V, Adamov,
schválila Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor č. 01/2013/SN s Vítem Uhlířem 
NOVA M spol. V, Adamov,





























vzala na vědomí Žádost ze dne 28. 8. 
2013 evidovanou pod č. j. MěÚ/0068/13/
MSTAR,
neschválila záměr odprodeje pozemku 
parc. č. 435/5 v k.ú. a obci Adamov,
uložila místostarostovi informovat žada-
tele o připravovaném způsobu nakládá-
ní s BRO (biologicko rozložitelným odpa-
dem) na území města Adamova,
vzala na vědomí Zprávu k provozu bez-
drátového rozhlasu ze dne 28. 8. 2013 
vybudovaného v rámci projektu „Vybudo-
vání varovného protipovodňového sys-
tému a tvorba digitálního povodňového 
plánu pro město Adamov“, 
vzala na vědomí Zprávu k vyhodnoce-
ní nabídek ze dne 4. 9. 2013 na zakázku 
s názvem „Oplocení zahrádkářské kolo-
nie“,
schválila nejvýhodnější nabídku na sta-
vební práce s názvem „Oplocení zahrád-
kářské kolonie“ od společnosti GAMA J+P, 
s. r. o., Adamov,
schválila Smlouvu o dílo se společnos-
tí GAMA J + P, s. r. o., Adamov na práce 
v rámci projektu „Oplocení zahrádkářské 
kolonie“,
schválila Smlouvu o vzájemné propagaci 
mezi Městem Adamov a KOMETA GROUP, 
a.s., Brno na období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 
2014,
doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va schválit smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Adamova pro přímou 
podporu sportu a tělovýchovy:
a) s FK Adamov, 
b) s Šipkovým klubem Adamov, 
c) se sdružením hráčů pétanque FENYX,
d) s TJ Sokol Adamov,
e) s TJ Spartak Adamov, 
f ) s Judo Klub Samuraj Adamov, 
g) s Občanským sdružením Volejbal 

Adamov,
schválila Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Adamova č. 19/2013 
mezi Městem Adamov a Diecézní chari-
tou Brno – Oblastní charitou Blansko, se 
zapracováním připomínek Komise soci-
ální a výchovně vzdělávací, dle zápisu ze 
dne 5. 9. 2013,
doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va schválit přijetí neinvestiční účelové 
dotace ve výši 120.000,- Kč, na úhradu 
ztráty vzniklé poskytováním žákovského 
jízdného dopravci, zajišťujícímu pro měs-
to Adamov veřejnou dopravu, 
doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va vzít na vědomí Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace na akci CZ.1.02/3.2.00/12.14871 
„Snížení energetické náročnosti objektu 
MŠ P. Jilemnického Adamov“, a schválit 

























Smlouvu č. 12113843 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostře-
dí v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí na akci „Snížení energetické 
náročnosti objektu MŠ P. Jilemnického 
Adamov“,
doporučila Zastupitelstvu města Ada-
mova schválit Smlouvu o poskytnu-
tí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod pro pro-
jekt s názvem: „Revitalizace přístupo-
vé komunikace ke kulturní památce 
– kostel sv. Barbory v Adamově“, č. p. 
CZ.1.11/2.1.00/28.01413,
vzala na vědomí Zprávu o posouzení 
a hodnocení cenových nabídek ze dne 
26. 8. 2013 na poskytnutí dlouhodobého 
investičního úvěru k financování projek-
tu „Revitalizace přístupové komunikace 
ke kulturní památce – kostel sv. Barbory 
v Adamově“,
doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va schválit Smlouvu o úvěru č.11502/13/
LCD s Českou spořitelnou, a.s. na poskyt-
nutí dlouhodobého investičního úvěru 
k financování projektu „Revitalizace pří-
stupové komunikace ke kulturní památce 
– kostel sv. Barbory v Adamově“,
doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va přijmout následující usnesení: 
a) schválit Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úvě-

ru reg. č. 203/396-06 uzavřené se Stát-
ním fondem rozvoje bydlení dne 29. 9. 
2006, kterým se mění Článek VIII. Zajiš-
tění úvěru a Článek XI. Společná a závě-
rečná ustanovení, odst. 5),

b) schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o úvěru reg.č. 232/396-10 uzavřené se 
Státním fondem rozvoje bydlení dne 
9.7.2010, kterým se mění Článek VIII. 
Zajištění úvěru a Článek XI. Společná 
a závěrečná ustanovení, odst. 5),

c) souhlasit se zřízením zástavního prá-
va ve prospěch Státního fondu rozvo-
je bydlení formou zástavních smluv 
k pohledávce dle Zástavní smlouvy 
k pohledávce reg.č. 232/396-10/3 - ČEZ 
Energo, s.r.o., IČ 29060109 a dle Zástavní 
smlouvy k pohledávce reg.č. 232/396-
10/4 – ADAVAK, s.r.o., IČ 25583484 
a schvaluje tyto zajišťovací dokumenty,

doporučila Zastupitelstvu města Ada-
mova schválit Rozpočtové opatření 
č. 5/2013,
vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 6/2013 dle písemného materiálu,
schválila program 24. zasedání Zastupitel-
stva města Adamova, které se bude konat 
ve středu 18. září 2013 v 16:30 hodin na 
Městském úřadě v Adamově. 

Na základě zápisů ze schůzí rady města 
zpracovala tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová.
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Mimořádné volby do Parlamentu 
ČR ve dnech 25. a 26. 10. 2013

Prezident republiky svým rozhodnutím ze 
dne 28. 8. 2013 vyhlásil termín mimořádných 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky. Právo volit do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky má 
státní občan České republiky, který alespoň 
2. den voleb dosáhl věku nejméně 18ti let. 
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou 
zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způso-
bilosti k právním úkonům. 

Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem, nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky příslušnými dokla-
dy, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálé-
ho seznamu voličů a který prokáže své právo 
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební 
komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu 
voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Volič může požádat o vydání voličského 
průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 28. srp-
na 2013, a to písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče, doručeným nej-
později 7 dnů přede dnem voleb, tj. 18. října 
2013, obecnímu úřadu, který stálý seznam 
voličů vede, nebo osobně do okamžiku uza-
vření stálého seznamu voličů, tj. do 23. 10. 
2013. Obecní úřad v místě trvalého pobytu 

voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 10. 10. 2013, předá osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu. Konec lhůty pro osobní předání žádosti 
o vydání voličského průkazu je 23. 10. 2013.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do 
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky i v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. 

Volič, který se dostaví do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen po prokázá-
ní totožnosti a státního občanství tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi.

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 
voleb i okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zříze-
na. V takovém případě okrsková volební komi-
se vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou.

Kontakty pro nahlášení požadavků o hla-
sování mimo volební místnost jsou následují-
cí: Městský úřad Adamov - PhDr. Kubenová - 
tel. 516 499 623, p. Maláková - tel. 516 499 633, 
p. Můčková - tel. 516 499 620.

Telefonní kontakt přímo do volebních míst-
ností bude zveřejněn 10 dnů před konáním 
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, číslo popisné 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, Petra Jilemnického, Neumannova

AKCE NA ŘÍJEN

čtvrtek 10. 10. 2013

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Vyrobíme si ozdoby do oken a věnce 

na dveře z přírodních materiálů. 
Tvoříme od 15:00 hodin.

21. 10. – 24. 10. 2013

VÝROBA PAPÍROVÝCH DRAKŮ
Od pondělí do čtvrtka si můžete 
přijít vyrobit do klubu draka na 

páteční drakiádu.
Vždy od 16:00 hodin.

pátek 25. 10. 2013

ADAMOVSKÁ DRAKIÁDA
na hřišti za ZŠ Ronovská od 16:00 

hodin vyzkoušíme letecké vlastnosti 
draků, nejhezčí, nejstrašidelnější 
a nejlépe létající draky oceníme 

drobnou cenou. Pro všechny děti 
bude připravena „špekáčková 

odměna“ a oheň.

Každý čtvrtek od 9:30 hod 
v prostorách MKM probíhá cvičení 

pro maminky s dětmi.
Cvičení pro Vás připravilo sdružení 

Dráček Mráček. Zveme tímto všechny 
na pravidelné setkání plné her, 

cvičení a tvoření pro naše nejmenší.









Městský klub 
mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov,  

www.adamov.cz,  
e-mail: mkm@adamov.cz 
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OMLUVA ZA CHYBNÝ TEXT
V minulém čísle zpravodaje (září 2013) 

byl omylem zaměněn text a barva fotografií 
k článku Kampaň za zvýšení podílu tříděného 
odpadu, který byl zaměřen na třídění papíru. 
Kontejnery na papír mají samozřejmě barvu 
modrou. Chyba vznikla na straně tiskárny, za 
což se velmi omlouvají. 

Článek nyní předkládáme ve správném 
znění. 

Kampaň za zvýšení 
podílu tříděného 

odpadu
V dalším díle naší “Kampaně za zvýšení 

podílu tříděného odpadu” jsme se podívali na 
třídění odpadu, který má v našich krajích snad 
nejdelší tradici – na papír.

K třídění papíru jsou určeny modré kontej-
nery, kterých je ve městě rozmístěno na stano-
vištích s ostatními nádobami na tříděný odpad 
37 kusů. Stejně jako ostatní sběrné nádoby na 
tříděný odpad jsou i tyto opatřeny samolepka-
mi, na kterých je uvedeno nejen co do kontej-
neru patří či nepatří, ale i upozornění na sešla-
pování prázdných krabic. Tradičně praktickým 
pokusem přímo v terénu jsme prověřili kon-
tejner na ulici Neumannova u trafostanice. Při 
zběžné prohlídce jsme konstatovali, že čistota 
vytříděného papíru je na dobré úrovni, mast-
ný nebo jinak znečištěný papír se v něm téměř 
nevyskytoval. S využitím kapacity kontejne-
ru však příliš spokojeni být nemůžeme. Jak je 
vidět z přiložených fotografií, sešlápnutím kra-
bic a kartonů se v naplněném kontejneru uvol-
ní 25 až 30 % jeho objemu pro vložení dalšího 
papírového odpadu.

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 12. října 2013 bude ve městě Ada-
mově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit 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, monočlánky, léky, ledničky, mrazničky, 
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné texti-
lie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků. Dále je možné obsluze 
odevzdat kompletní použitá elektrozařízení: velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, elektrické 
sporáky, televizory, pračky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky atd.), zařízení informačních tech-
nologií a telekomunikační zařízení (počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony atd.) 
a spotřebitelská zařízení (rádia, videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). 
Nekompletní elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírány.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy, ale je nut-
né vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště. 

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

Sobota 12. října 2013 
1. stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou �:00 – �:�0 hod
2. stanoviště: ul. Komenského 6 – u budovy býv. internátu  �:�� – 9:0� hod
3. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště  9:10 – 9:�0 hod
4. stanoviště: u kostela – budova MěÚ U Kostela  19:�� – 10:1� hod
5. stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím  10:�0 – 10:�0 hod 
6. stanoviště: ul. Mírová – u hřiště  10:�� – 11:�� hod
– bezpečnostní přestávka (50 minut)
7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky  1�:1� – 1�:�� hod
8. stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště  1�:�0 – 1�:�0 hod
9. stanoviště: ul. Neumannova 2 – parkoviště  1�:�� – 1�:�� hod
10. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova – u křižovatky  1�:00 – 1�:�0 hod
11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky  1�:�� – 1�:0� hod
12. stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště  1�:10 – 1�:�0 hod

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpadů, 
je možné tento odpad odvézt do haly ke sběru odpadů firmy GAMA J+P, společnost s ručením 
omezeným, 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 elektroprodej-
nách nebo do sběrných boxů umístěných v prodejně potravin „Dům služeb“ na ul. Družstevní 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

větší množství. Právě důslednějším využívání 
kapacit kontejnerů je jednou z cest jak naplňo-
vat základní cíl naší kampaně, kterou je úspora 
výdajů za likvidaci odpadů. 

Z příspěvků v Adamovském zpravodaji 
z předchozích měsíců je vidět, že třídění odpa-
dů není občanům města lhostejné. Ukazuje se 
ale, že surovin lze vložit do sběrných nádob 
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Tříděním 
vyděláváme

Kampaň „Tříděním vyděláváme“ běží 
v našem městě již půl roku a byla dosud repre-
zentovaná sérií 5 článků zveřejněných v minu-
lých vydáních Zpravodaje, v nichž jsme pou-
kazovali na stav a možná zlepšení, která se 
při třídění mohou realizovat. Od měsíce říj-
na vstupujeme do fáze, kdy by se měla účin-
nost kampaně začít hodnotitelně projevo-
vat. Připomínáme, že v prvním článku jsme 
si jako kritérium úspěšnosti kampaně dali za 
cíl zlepšení umístění v soutěži měst a obcí, 
která je organizovaná v jednotlivých krajích 
společností EKO-KOM, a. s. Je žádoucí si nyní 
tuto soutěž představit a uvést startovní pozi-
ci našeho města. Údaje čerpáme ze stránek  
http://www.tridime-jihomoravsky.cz/, kde je 
záložka „Města a obce“, z níž vede odkaz „Sou-
těž My třídíme nejlépe“.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích podle 
počtu obyvatel. Naše město spadá do katego-
rie obcí a měst s počtem obyvatel mezi 2,5 až 
10 tisíci, celkem jich je v Jihomoravském kraji 
73. Soutěžní období sice trvá rok, ale nepře-
krývá se s rokem kalendářním začíná posled-
ním čtvrtletím roku a končí třetím čtvrtletím 
roku následného. Umístění města v posledním 
ukončeném období již nelze bohužel v dnešní 
době zjistit, protože je k dispozici jen pořadí na 
prvních pěti místech. Detailně zveřejněna jsou 
hodnocení posledního čtvrtletí loňského roku 
a prvního čtvrtletí roku letošního. Po polovině 
probíhajícího soutěžního období se naše měs-
to nachází na 27. místě se 457 body. Vedoucí 
Střelice mají 793 bodů, na dvacáté místo ztrá-
címe asi 80 bodů. Relativně dobře si stojíme ve 
sběru papíru (20. místo, ve srovnání s nejlep-
ší obcí jsme na 58 %), podstatně hůře dopa-
dáme ve sběru plastů (64. místo a 28 %). Větší 
šance na zlepšení umístění se tedy jeví v navý-
šení sběru tříděného plastu. Skutečnosti, že 
v porovnání s ostatními obcemi si ve sběru 
plastu nevedeme nejlépe, si všimnul i regio-
nální manažer soutěže pan Ing. Milan Hroud-
ný, s nímž byl počátkem září navázán kontakt.

Dosáhnout lepšího umístění v soutěži zvý-
šením množství odpadu jako celku je sice mož-
nou cestou, ale tou jít nechceme. Naše součas-
ná pozice může být objektivně dána i tím, že 
prostě tolik odpadu nevyprodukujeme. Zlep-
šovat se má smysl pouze důslednějším třídě-
ním odpadu, což je i hlavním cílem naší kam-
paně. Pokud se tímto přístupem dostaneme 
na 20. místo zmíněné v předchozím odstavci, 
dokládalo by to, že jsme ve třídění odpadu 
v našem městě pokročili.

Komise Projektu Zdravé město Adamov a Místní 
Agendy 21 si Vás dovoluje pozvat na brigádu pro 

zlepšení vzhledu města v rámci kampaně DNY ZDRAVÍ

„ZA ADAMOV ČISTĚJŠÍ“

ve čtvrtek 10. 10. 2013 
Občanům budou poskytnuty igelitové pytle na sběr 
odpadků, které budou k dispozici na jednotlivých 
stanovištích u kontaktních osob v době: 

od 17:00 – 17:30 hodin
Zde Vám budou poskytnuty podrobné informace 
o konkrétním místě sběru odpadků. Doporučujeme vzít 
si sebou pracovní rukavice. Svoz odpadu bude zajištěn.

1. stanoviště 
hodiny před Domem služeb  
– Družstevní ulice, Adamov Ptačina 
kontaktní osoba Mgr. Dobra Moserová 

2. stanoviště  
kabiny TJ Spartak Adamov  
– Smetanovo náměstí, Adamov Horka 
kontaktní osoba Jiří Němec 

3. stanoviště 
před „internátem“ u točny autobusů  
– Komenského ulice, Adamov Horka 
kontaktní osoba RNDr. Karel Truhlář

Členové komise doporučují občanům uklidit prostranství 
v blízkosti vlastního domova. Všem DĚKUJEME.
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO 
A STŘEDISKO VZÁJEMNÉ HUMANITÁRNÍ 
POMOCI POŘÁDÁ

KDY: 9. 10. 2013 (STŘEDA)
KDE: ADAMOV
 OD 15:00 DO 15:30 HOD. – PŘED DOMEM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (HORKA)
 OD 15:35 DO 16:05 HOD. – NA PARKOVIŠTI U KOSTELA (OÚ)
 OD 16:10 DO 17:00 HOD. – NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE NA PTAČINĚ
CO: UVÍTÁME OŠACENÍ, OBUV, HRAČKY, KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ  

A VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ JEŠTĚ POUŽÍT
JAK: VĚCI PROSÍM NOSTE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ, V PYTLÍCH NEBO  

KRABICÍCH. NA MÍSTĚ BUDE PŘISTAVENÉ AUTO S VOZÍKEM
 DAROVANÉ VĚCI BUDOU POUŽITY PRO UŽIVATELE SLUŽEB  

OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO A SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM  
OBČANŮM BLANSKA A OKOLÍ. 

INFORMACE: MGR. JIŘÍ PAPIŽ 
MOBIL:   739 389 107

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

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

pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“

ve středu 9. 10. 2013
od 14:00 do 16:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DPS
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků Pečovatelské služby města Adamova.

„STABILITA, JISTOTA, BEZPEČÍ“
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Město Adamov, komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Adamov

a Městským klubem mládeže Adamov
za finanční podpory Zdravého Jihomoravského kraje

zve v rámci celostátní kampaně „Dny zdraví“ adamovské občany na akci

 Tři dny pro zdraví

 

Úterý 15. 10. 2013
v Městském kulturním středisku na Ptačině od 16:00 hodin

pohybové aktivity pro všechny věkové skupiny 
zdarma zdravotně preventivní vyšetření pracovnic Státního zdravotního ústavu Brno  
orientační měření tlaku a tuku v těle a informace VZP Blansko  

Středa 16. 10. 2013
v Domě s pečovatelskou službou na Horce od 9:00 hodin

přednáška v oblasti výživy seniorů
zdarma zdravotně preventivní vyšetření pracovnic Státního zdravotního ústavu Brno 
orientační měření tlaku a tuku v těle a informace VZP Blansko  

Čtvrtek 17. 10. 2013
v Městském klubu mládeže na Ptačině od 9:30 hodin

program pracovnic Státního zdravotního ústavu Brno Zdravá výživa se skřítkem 
Kvídem pro malé děti 
pohybové aktivity pro rodiče s dětmi
orientační měření tlaku a tuku v těle a informace VZP Blansko 

NA VŠECHNY ÚČASTNÍKY ČEKAJÍ DROBNÉ ODMĚNY!!! 
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Pozvánka na výstavu 
NÁŠ BAREVNÝ SVĚT – Jitka Havlová, Alena Suchá

Výstavu o radosti - NÁŠ BAREVNÝ SVĚT - 
připravil Historicko-vlastivědný kroužek MKS 
Adamov ve Společenském centru. Vernisáž se 
uskuteční v neděli 13. října v 15:00 hodin. 
Výstavu můžete navštívit do 22. října 2013 
denně od 13:00 do 17:00 hodin.

JITKA HAVLOVÁ
Narodila se v roce 1960, žije a pracuje v Brně. 

Vystudovala grafiku na SUPŠ Brno, jejími profe-
sory byli např. Jiří Šindler, Antonín Odehnal, 
Ivan a Dalibor Chatrný. Malovat se učila u Petra 
Skácela, fotografii studovala u Ivana Emra. Jit-
ka Havlová se ve své tvorbě věnuje mnoha čin-
nostem, zejména fotografii, autorskému šperku 
a malbě. Zúčastnila se řady skupinových výstav 
a uspořádala přes 20 samostatných výstav. Je 
členkou TT Klubu výtvarných umělců v Brně. 
Její dílo je zastoupeno ve sbírkách MG v Brně 
(fotografie, šperky) a Uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze (šperky).

Veškerá její tvorba vychází z přírody a vzá-
jemně se prolíná. Tak například její fotografie 
detailu zmrzlé kapky vody se stala námětem 
ke šperku z černé a bílé rohoviny. Detail z pří-
rody je častým námětem pro mnoho fotogra-
fických obrazů, příroda sama naplňuje autorku 
optimismem, radostí a nadějí, které prostřed-

nictvím svých prací chce předávat dále. Šperky 
vytváří z přírodních materiálů, z rohoviny, kovů 
a polodrahokamů.

V Adamově bude Jitka Havlová vystavovat 
zejména barevné fotografie svého vidění mik-

rosvěta, který nachá-
zí ve své blízkosti. 
Velká část fotografií 
by mohla mít název 
Svět jednoho mého 
okna ... Také většina 
fotografií není foce-
na digitálně a foto-
grafie nejsou umě-
le dotvářeny. Vše 
vychází z reálných 
detailů, které se na 
fotografiích stáva-

jí samostatnými obrazy. Na výstavě najdete 
také makrofotografie krásy motýlů, ptáků aj., 
které autorka potkává na svých cestách kraji-
nou. Představí také ukázku šperků z přírodních 
materiálů.

ALENA SUCHÁ
se narodila v roce 1979 a je dcerou Jitky 

Havlové. Vystudovala výtvarný obor na Peda-
gogické fakultě MU v Brně. Malování je její 
vnitřní potřebou celý život. Do svých obrazů 
vmalovává své pocity - radost, humor, někdy 
i trápení. Na výstavě budou právě ty radosti. 
Důraz klade na barvu a těší ji výtvarná práce 
s malými dětmi, teď zejména se svou malou 
dcerkou. A tak na výstavě uvidíte např. moř-
skou zátoku, kde jsou lidé proti síle vody jen 
nepatrní, avšak šťastní ....
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��9 0� Adamov 

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

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS...
3. října 2013
ZÁJEZD – PODZIMNÍ ETAPA VÝSTAVY FLORA 
OLOMOUC
Přijměte pozvání k návštěvě 
podzimních zahradnictkých 
trhů – prodejních trhů květin, 
ovoce, zeleniny, okrasných 
a ovocných dřevin, drobné 
zahradní mechanizace, pomů-
cek a potřeb a festivalu gastronomie a nápojů Olima. 
Odjezd: v �:�0 hodin 
Cena zájezdu: ��0 Kč plnoplátce, ��0 Kč senioři, 1�0 Kč držitelé 
průkazu ZTP

5. října 2013
ZÁJEZD DO PRAHY – MUZIKÁL MATA HARI NEBO 
BÍDNÍCI
Máte-li zájem se s námi vypra-
vit do Prahy a prožít zde den 
podle vlastních plánů a před-
stav, můžete doplnit naši sku-
pinku a využít dopravy přímo 
z Adamova. 
Bližší informace na č.t. �0� �1� 10�.

7. října 2013
ZÁJEZD DO BLANENSKÉHO KINA – FILM COLETTE

Zveme vás na nový film režiséra Milana Cieslara, který je pro diváky 
připravem v rámci mimořádného promítání v 17:30 hodin.
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky 
Colette (Clémence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí 
hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží.. 
V osvětimském koncentračním táboře se před námi odhaluje nelí-
tostný svět každodenního boje o přežití. Vládne tu přísná hierarchie 
i mezi samotnými vězni. Obchoduje se se vším, co může zachránit 
život, nebo alespoň na chvíli oddálit smrt. Židovka Colette přijíždí 
do Osvětimi transportem z Belgie. Vězeň Vili jí poradí, co má říci 
při selekci, a tím ji zachrání před smrtí v plynové komoře. Colettiny 
krásy si brzy všimne fanatický důstojník SS Weisacker (Eric Bouwer) 
a zaměstná ji ve své dílně. Nezadržitelně propadá jejímu kouzlu 
a zároveň se opájí krutostí a mocí nad životem a smrtí rasově méně-
cenné bytosti. Navzdory každodennímu utrpení se Vili a Colette 
sbližují. Jejich láska jim dodává sílu snášet peklo koncentračního 
tábora. V zoufalém boji o život společně naplánují riskantní útěk...
Cena zájezdu: 100 Kč
Odjezd z Adamova: v 1�:�� hodin.
Přihlášky: do �. října �01�







Fotografie z akce „Kdo si hraje - nezlobí...“

Sobotní setkání s pohádkou
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8. října 2013
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – ADAMOVSKÝM DĚTEM 
ČTE NEVIDOMÝ BC. ROMAN KABELKA
Děti ze školní družiny pozveme na setkání s nevido-
mým vysokoškolákem Romanem, který dětem nejen 
bude číst, ale ukáže jim pomůcky, které nevidomí 
používají ke čtení a v běžném životě.
Začátek: ve 1�:�0 hodin v salonku MKS.
Vstup volný.
Pro dospělé bude připravena beseda pod názvem „ŽIVOT VE TMĚ“, 
které se kromě Bc. Romana 
Kabelky zúčastní také Ladislava 
Dvořáková ze Školy pro výcvik 
vodících psů.
Co dodat? Přijďte – vy uvidíte... 
S sebou si vezměte šátek.
Začátek v 1�:00 hodin.
Vstupné: �0 Kč

9. října 2013
ZÁJEZD: MUZIKÁL FLASHDANCE 
Pýchou MDB je uvedení toho-
to dech beroucího a energií 
nabitého titulu plného energic-
kých choreografií. V evropslé 
premiéře je tento titul nabízen 
i českému diváku v překladu 
Jiřího Joska. 
Začátek představení: v 19:00 hodin
Odjezd: z Blanska v 1�:�0 hodin, z Adamova I v 1�:00 
a z Adamova III v 1�:10 hodin.

10. října 2013
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ  
„MÍNA JEDE NA PRÁZDNINY“
Alespoň v pohádkovém příběhu se vrátíme do krásného času léta 
a prázdnin... Kateřina Rakovčíková přiveze dětem novou pohádku 
o holčičce Míně.
Začátek akce: v 9:�� hodin
Vstupné: �� Kč

10. října 2013
PŘEDNÁŠKA – MUDR. RADEK BOUZEK A JIŘÍ 
KRÁLÍČEK „TÁDŽIKISTÁN – LIDÉ A PŘÍRODA“
Druhé setkání s milovníky horské 
turistiky vás zavede do míst, která 
navštívila skupinka těchto cestova-
telů v roce 2012.
Začátek: v 1�:�0 hodin
Vstupné: �0 Kč









1�. října �01�,  
sál MKS Adamov 
od 1�:�0 hodin
K O N C E R T

JAROSLAV 
SAMSON LENK 

A RADIM ZENKL
kytara, mandolína, 
flétny, didgeridoo, 

zpěv
T R O U B A D O U R   T O U R

Fotografie ze zábavného odpoledne pro nové prvňáčky
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13. - 22. října 2013
VÝSTAVA: ALENA SUCHÁ A JITKA HAVLOVÁ „NÁŠ 
BAREVNÝ SVĚT“
Vernisáž výstavy 13. října t.r. v 15:00 hodin ve Společenském centru 
MKS Adamov, Komenského 6.
Otevřeno denně v době od 1�:00 do 1�:00 hodin.

17. října 2013
NDB veřejná generálka představení Veselka
v 10:�0 hodin, přihlášky do �. října.

19. října 2013
ZÁJEZD – DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO,  
PŘEDSTAVENÍ „SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!“
Zárukou skvělé podívané je čtve-
řice účinkujících – Iva Janžurová, 
Jana Paulová, Pavel Zedníček 
a Jaromír Dulava v komediálním 
hitu současné Paříže z pera popu-
lární fancouzské herečky, scéná-
ristky a režisérky I. Mergaultové. 
Začátek představení: v 19:00 
hodin v Divadle Bolka Polívky v Brně.
Odjezd: v 1�:�� hodin z Adamova I – Horky a v 1�:00 hodin 
z Ptačiny
Cena zájezdu: ��0 Kč.

20. října 2013
ZÁJEZD – MAHENOVO DIVADLO BRNO – POHÁDKA 
„ČERT A KÁČA“
V rámci víkendových 
setkání s pohádkou 
pozveme děti spolu 
s rodiči k návštěvě 
Mahenova divadla 
Brno – Malé scény, kde je pro děti připravená známá pohádka na 
motivy Boženy Němcové o vdavekchtivé Káči.
Začátek: ve 1�:00 hodin
Odjezd z Adamova: ve 1�:00 hodin
Cena zájezdu: dospělí 1�0 Kč, děti 1�0 Kč.

22. října 2013
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“
Za obyvateli DPS zavítáme s nabídkou 
knih, které ostatní čtenáři najdou na pultu 
naší knihovny. Chybět nebude „společenské okénko“.
Místo konání: společenská místnost DPS Adamov
Začátek: ve 1�:00 hodin
Vstup volný.

24. října 2013
ODPOLEDNE HER A SOUTĚŽÍ 
PRO SENIORY  
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
Hrát si je příjemné v každém věku. Přijďte se o tom přesvědčit na 
akci, která je určena pro seniory. Budete soutěžit v různých disciplí-
nách a pro vítěze je připravena výhra v podobě kávy.
Začátek: ve 1�:�0 hodin v salonku MKS
Vstup volný.

27. října 2013
ZÁJEZD – KAJOT ARÉNA BRNO: 
ČERNOBÍLÉ TURNÉ LICIE BÍLÉ
Nejoblíbenější, nejvýraznější a nejznámější 
česká zpěvačka posledního desetiletí Lucie 
Bílá, vyráží na své historicky největší samo-
statné turné.















Z vernisáže výstavy Tomáše Vrány

Z návštěvy Kavárny potmě v Brně (brýle simulující oční vady)
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Začátek: v 19:00 hodin
Odjezd: v 1�:00 hodin z Adamova

31. října 2013
BESEDA SENIORŮ S PŘEDSTAVITELI VEDENÍ MĚSTA 
ADAMOVA
Také v letošním roce přijali pánové Bc. Roman Pilát (starosta města 
Adamova) a Jiří Němec (místostarosta města) pozvání se setkání 
se seniory, při kterém odpovídají na dotazy a připomínky nejstarší 
skupiny spoluobčanů a reagují na jejich podněty.
Začátek: v 1�:00 hodin v salonku MKS Adamov, vstup volný. 



D O V O L E N Á   2013
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PŘIHLÁŠENÝCH 

DO SOUTĚŽE

„O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK 
Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ”

přísálí MKS Adamov 14. - 28. října 2013

Fotografie z vlastivědného výletu s Ing. Jiřím Truhlářem

Výstava prací Marty Zvěřinové

V LISTOPADU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME TYTO 
ZÁJEZDY DO DIVADLA...

10. listopadu 2013 Divadlo Bolka Polívky Brno 
začátek v 19 hodin  
PRÁSKNI DO BOT
V režii J. Hřebejka uváděná komedie vám představí čtveřici kumpá-
nů, kteří mají vydlaždičkovat veřejné záchodky...  
Hrají: J. Hrušínský, R. Holub, M. Sitta, V. Liška 
Přihlášky do �0. září t.r.

15. listopadu 2013  Kajot aréna Brno  
začátek v 18 hodin   
PETER PAN ON ICE   
Pohádka na ledě – velkolepá anglická produkce, která slaví úspěchy 
na celém světě. Účinkuje na 30 skvělých bruslařů z celého světa. 

24. listopadu 2013  Janáčkovo divadlo Brno 
začátek v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE S HOSTY 
– PAVLÍNOU FILIPOVSKOU A KARLEM ŠTĚDRÝM
První pozvání k vánočně laděnému koncertu. Cena zájezdu: 450 
dospělí, 350 sleva pro důchodce, děti a studenty 
Přihlášky do 10. října t.r.  

NOVÉ KNIHY z nabídky knihovny MKS Adamov...
Knihy českých autorů:
Urbaníková, E.: Za facku 
Vondruška, V.: Msta písecké panny
Körnerová, H. M.: Dokud se budeš smát
Mornštajnová, A.: Slepá mapa
Keleová-Vasilková, H.: Ranč u dědečka
Whitton, H.: Zimní princezna
Müllerová, L.: Nevěrná
Boučková, T.: Šíleně smutné povídky







Světoví autoři:
James, E. L.:  
Padesát odstínů temnoty
Roberts, N.: Pohanský kámen
Nesbo, J.: Švábi
Erskin, B.: Řeka osudu 
Lutz, J.: Pulz
Child, L.: Muž na odstřel
Link, CH.: Šmírák
Potter, A.:  S tebou už nikdy
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Slova 
pro povzbuzení

Každým rokem v září už s trochou ironie 
čekám, který supermarket jako první otevře 
předvánoční vrata a začne s nabídkou dár-
ků pro naše nejbližší. Představa, že se vánoč-
ní dárky dají nakoupit v předstihu a klidu je 
celkem příjemná. Daleko míň příjemné je 
tři měsíce pořád dokola poslouchat, že jsou 
Vánoce svátky klidu a jak je potřeba na to mys-
let dopředu. Nevím, jestli těch pár klidných 
minut pod stromečkem nahradí ty měsíce ner-
vózního vnucování vánočních témat. A zvlášť, 
když je vánoční radost okořeněná strachem 
z následků „výhodné půjčky“ na dárky, která se 
bude muset splácet a pokud ne, dojde i na její 
vymáhání …

Do Vánoc je sice ještě daleko, ale bez ohle-
du na kampaň obchodníků bych přeci jen chtěl 
na něco upozornit. Ano, Vánoce jsou svátky, ve 
kterých si lidé chtějí víc než jindy vyjádřit, že se 
mají rádi. Ale to neznamená, že by to jindy bylo 
nevhodné. Co nám tedy brání, dát svým blíz-
kým najevo, že je máme rádi nejen 24. prosin-
ce při večeři, ale třeba 5. října při snídani nebo 
27. října při obědě? Co nám brání, abychom 
jim to vyjádřili právě teď? 

Myslel jsem si, že to přece nemůže být pro-
blém, ale asi může. Jeden můj známý na to 
totiž reagoval: „No to bych si dal! Kdybych teď 
přinesl manželce kytku, tak se na mě podívá 
a zeptá se, co jsem provedl, co si jdu žehlit … 
a budu ještě rád, když mně vůbec uvěří, že nic, 
že jen tak ...“

Jiří Kaňa

Významná výročí 
Emil Tuč – nedožité 90. narozeniny

Narodil se 27. října 1923 
v Brněnci. V Boskovicích vystu-
doval Reálné gymnázium 
a později ještě průmyslovou 
školu železniční. Ta nasměrova-
la celý jeho profesní život. Jako 
absolvent nastoupil k českoslo-
venským drahám 1. září 1943. 
Po válce Emil Tuč pracoval na 
různých železničních stanicích 
jako výpravčí. V říjnu 1961 byl 
jmenován přednostou železnič-
ní stanice v Poličce, kde působil až do 1. března 
1970. Z rodinných důvodů přešel poté do Ada-
mova, kde nastoupil jako náčelník železniční 
stanice. Zde působil 23 let, až do odchodu do 
důchodu 27. října 1983.

V Adamově se Emil Tuč zapojil do veřej-
né práce. V roce 1971 byl zvolen poslancem 
MěNV za obvod Adamov II - Kolonie. Protože 
byl schopný a oblíbený, byl ve volbách v letech 
1976 a 1981 opět zvolen, a to již za obvod Ada-
mov I. Do jeho volebního obvodu v roce 1976 
spadalo nádraží se strážními domky od Babic 
až po Nový hrad, včetně rodinných domků za 
tratí a ulice Hradní (dříve ulice AB). Byl to nej-
rozsáhlejší volební obvod pro jednoho poslan-
ce v Adamově. V roce 1981 byl poslancem za 

volební obvod - ulice Osvo-
bození a ulice Pod Dřínovou. 
Pro svůj poctivý přístup k prá-
ci, schopnosti a dobrý vztah 
k lidem byl zvolen za člena 
městské rady a předsedy Sbo-
ru pro občanské záležitosti. 
Na tomto úseku vykonal hod-
ně práce. Zúčastňoval se vítá-
ní občánků do života, působil 
při oddávání nových manžel-
ských párů apod. Do paměti 

adamovských občanů se vtiskla jeho procítěná 
slova při posledním loučení se spoluobčany. 
Zde spolupracoval s Ing. Zdeňkem Čejkou. 

S manželkou Věrou vychovali dvě dcery. Po 
odchodu Emila Tuče do důchodu se manželé 
přestěhovali z nádražního bytu do družstev-
ního bytu na Ptačině a v roce 1991 se pře-
stěhovali do Blanska, blíže svým potomkům. 
Emil Tuč zemřel náhle 18. dubna 1999 ve věku 
75 let. V paměti adamovských občanů zůstává 
jako dobrý, pracovitý, obětavý, čestný, poctivý 
a skromný člověk, který vykonal mnoho dob-
rého pro město Adamov, jeho občany a také 
i ve prospěch železniční stanice v Adamově. 
Čest jeho památce!

MK

Poděkování
Děkujeme všem za účast na posledním roz-
loučení s paní Alenou Čejkovou, za květinové 
dary a projevy soustrasti. 
Syn Zdeněk Čejka s manželkou

Dne 28. září t. r. jsme vzpomněli 25. výročí 
úmrtí pana Rudolfa Bambuška. Děkujeme 
všem, kteří si společně s námi vzpomněli. 

Manželka, syn a dcera s rodinami. 

Alena Čejková, rozená Olejníčková 
25. března 1941 – 13. srpna 2013

Narodila se 25. 3. 1941 
v Brně do rodiny pozdější-
ho vedoucího SOU Adamov - 
Josefov a dámské krejčové. Od 
svého narození vyrůstala i se 
svým bratrem Jiřím Olejníčkem 
v Babicích nad Svitavou. Po 
absolvování měšťanské školy 
v Bílovicích nad Svitavou vystu-
dovala gymnázium v Brně. 
Následně nastoupila do Ada-
movských strojíren jako účetní. 

V mládí byla aktivní členkou 
babického Sokola a podílela se na různých kul-
turních i společenských akcích v obci. Nechy-
bělo jí ani hudební nadání – navštěvovala 
hodiny klavírní hry a při různých akcích také 
zpívala. Velmi ráda cestovala. Se svými vrstev-
níky navštívila řadu míst jak v České republice, 
tak v zahraničí. 

Na konci šedesátých let se seznámila 
s Ing. Zdeňkem Čejkou z Adamova, které-
ho si 17. 4. 1970 vzala. Po svatbě začala žít 
s manželem v Adamově a o tři roky později se 
jim narodil syn Zdeněk. 

V Adamově pokračovala 
v kulturní činnosti, byla členkou 
Sboru pro občanské záležitosti 
při Městském úřadu v Adamo-
vě, zpívala při svatebních obřa-
dech, při vítání nových občán-
ků a na dalších akcích. 

V osmdesátých letech 
nastoupila do Průmyslových 
staveb Brno jako účetní. Zde 
pracovala po většinu svého pro-
duktivního věku. Několik roků 
potom působila jako účetní na 

Městském úřadě Adamov, odkud pak ode-
šla do starobního důchodu. I na zaslouženém 
odpočinku se zajímala o kulturní a společen-
ské dění v Adamově – pravidelně navštěvova-
la výstavy, účastnila se akcí Klubu důchodců 
apod. Z důvodu oční vady byla také členkou 
SONS Blansko (Sjednocená organizace nevi-
domých a slabozrakých). 

Zemřela náhle ve svých 72 letech. V našich 
vzpomínkách však bude žít stále.

Za krátký životopis paní Aleny Čejkové 
děkujeme jejímu synovi Zdeňku Čejkovi.
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ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 
Školní rok 2013/2014 na Základní škole a mateřské škole Adamov

Vzdělávání a výchova v Základní škole 
a mateřské škole Adamov již od roku 2006 
probíhá podle vzdělávacího programu Hrou 
k vědění. Program je zaměřen na rozmach 
čtenářské, jazykové, počítačové a matematic-
ké gramotnosti, na podporu enviromentální 
výchovy, technické výchovy, praktických čin-
ností, na podporu zdravého životního stylu 
a tělesnou zdatnost žáků. 

Stěžejním úkolem je zajištění rovného pří-
stupu ke vzdělávání všem žákům. Škola pod-
poruje pospolitost, tím se rozumí způsob 
komunikace, seberealizace, vzdělávání, roz-
manitost, hloubka osobnostního rozvoje.

Škola se v maximální míře stará o rozvoj 
žáků se specifickými vzdělávacími potřeba-
mi, podporuje všestranný rozvoj žáků s vývo-
jovými poruchami učení a jejich začlenění 
do vzdělávacího systému školy. Mimořádně 
nadaným a talentovaným žákům je připraven 
prostor pro přiměřený rozvoj jejich schopnos-
tí. Škola také upřednostňuje tělovýchovné 
a sportovní aktivity, zejména kopanou, malou 
kopanou, floorball a vybíjenou. 

Snahou školy je, aby se děti, žáci cítili ve 
školním prostředí svobodně, aby školu nav-
štěvovali rádi, aby si doma o škole s chutí 
a rádi povídali se svými rodiči, aby zde pano-
vala spravedlnost, pochopení, uznání, sna-
ha pomoci, zdravý rozum, tolerance a láska. 
Všem dětem a žákům je umožňováno realizo-
vat se a odstraňovat určité zábrany, které jim 
brání plně se rozvinout. 

Školní družina bude i nadále naplňovat 
školní vzdělávací program Naše družina. Škol-
ní družina má čtyři oddělení – dvě oddělení 
v budově ZŠ Komenského a dvě v budově ZŠ 
Ronovská. 

Školní klub realizuje školní vzdělávací pro-
gram Bavíme se a poznáváme. Žáci druhé-
ho stupně mají možnost relaxace dle svých 
zájmů v tématických blocích či zájmových 
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 získané 
z doplňkové činnosti jsou využívány na rozvoj 
činnosti školy.

Základní školu bude v tomto školním roce 
navštěvovat 229 žáků, kteří se budou učit ve 
14 třídách. Školní stravování budou i nadále 
zajišťovat čtyři školní jídelny, dvě v základní 

škole a dvě v mateřské škole. Žáci navštěvu-
jící ZŠ Komenského si mohou vybírat oběd ze 
dvou jídel a objednávat si ho dálkovým přístu-
pem přes webové stránky školy.

Pro děti a žáky školy je připraveno mnoho 
zajímavých akcí, projektů a soutěží. Ve ško-
le také budou pracovat rozmanité zájmové 
kroužky. I letos si opět bude moci každý žák 
koupit svačinu ve školním bufetu (ZŠ Komen-
ského) a zapojit se do projektu Školní mléko 
(žáci ZŠ) a Ovoce do škol (žáci 1. st. ZŠ). 

Mateřská škola má od 2. září šest tříd, které 
jsou umístěny ve třech budovách (MŠ Jilem-
nického 1 - 3 třídy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, 
MŠ Komenského 4 - 1 třída). Do předškolního 
vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní 
vzdělávání v naší škole vychází ze vzdělávací-
ho programu s motivačním názvem Hrajeme 
si a poznáváme. 

V budově základní školy na ulici Komenské-
ho byly provedeny stavební úpravy a násled-
ně zřízena jedna třída mateřské školy pro dva-
cet dětí. Děti si hrají v nově vybavené herně, 
spí v samostatné ložnici. Mají také k dispozici 
nové sociální zázemí a šatnu.

Díky panu starostovi Bc. Romanu Pilátovi, 
MBA a místostarostovi Jiřímu Němcovi, kte-
ří se zasadili o získání dotace z ESFŽ, dosta-
la mateřská škola Jilemnického nejen nový 
vzhled. Byla vyměněna okna, zateplena budo-
va a byla realizována nová barevná omítka.

Podrobnější informace o škole mohou 
zájemci získat na webových stránkách školy, 
ve školním zpravodaji či časopise Devítka, pří-
padně osobní návštěvou školy. Rodiče si pak 
mohou vyhledat informace o prospěchu, cho-
vání a domácí přípravě v elektronické žákov-
ské knížce, informace o probírané látce na 
webových stránkách jednotlivých tříd.

Školní rok je v plném proudu, ale přesto 
bych chtěla popřát na tomto místě všem žá-
kům i jejich rodičům, pedagogům i ostatním 
zaměstnancům jednotlivých škol rok plný 
elánu, energie, optimismu a radosti z dobře 
odvedené práce. Upřímně si také přeji, aby 
se škola stala místem, kam se budou všichni 
rádi vracet, místo na které se bude vzpomínat 
s láskou a úctou.

Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy

Auto Activity věnovala dar
Společnost Auto Activity – autorizova-

ný dealer Ford a Hyundai věnovala dar nově 
otevřené Mateřské školce na Komenského 4 
v Adamově, a to v částce 4000,- Kč. 

Dar byl předán osobně paní ředitelce Mgr. 
Janě Burianové, která za tuto částku dětem 
dovybaví třídu novými hračkami.

Společnost Auto Activity je autorizova-
ným dealerem značek Ford a nově Hyundai 
v Blansku. Zároveň působí i v dalších městech 
- Jihlava, Znojmo, Třebíč, Hodonín a Žďár nad 
Sázavou. Společnost Auto Activity sídlí na ulici 
Poříčí 26 v Blansku. Otevírací doba PO-PÁ 7:00 
-17:00, SO 8:30 – 11:30 hod.
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Náš servis Vám nabízí:
běžná údržba vozu
pravidelné garanční prohlídky, sezónní 
prohlídky 
záruční a pozáruční opravy 
opravy po havárii 
originální díly Ford, Hyundai, Mazda 
a nově BMW
karosárna a lakovna
seřizování a diagnostika motoru - IDS, GDS 
příprava na STK a její zajištění 
pneuservis včetně uskladnění pneu 
geometrie 
elektromechanické práce 
opravy a výměna čelních skel 
montáž doplňků včetně handsfree sad, 
zabezpečovacích zařízení: Defend-Lock, 
Construct
nonstop odtahová služba 
ruční mytí a čistění vozidel 

Více informací naleznete na  
                      www.autoactivity.cz
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Na křídlech zefýru 
Rozvzpomínání na rousínovského básníka Josefa Řičánka 

Karel&My

Rození předkládaného příběhu započalo 
docela dávno.

V druhém roce dočasného pobytu „Ivanů“ 
byla sepsána na Velitelství Pohraniční stráže 
v Praze a poprvé i interpretována na společ-
ném setkání s okupanty autorem a vojínem 
základní služby píseň Bouře – o dvou Janech 
– Palachovi a Zajíci, který k ní tehdy rozechvěle 
přidal Nevidomou dívku Karla Kryla.

Začátkem srpna v sedmdesátém po 
nasloužení „basy“ voják bláznivě běžel ke své 
nejmilejší a ejhle, zůstal tam, kde bydlí dodnes. 
Tamějšího „politruka“ se zželelo jednomu 
muzeu a stal se následně jejich pracovníkem.

Když píseň poznala, co přináší, ulehla po pár 
letech do „šuplíku“ a tu a tam vyjukla pro pár 
přátel snících o zemi krále Miroslava. 

Po roce 1969 se dalo několik adamovských 
dělníků milujících bigbít dohromady a k nim se 
později připletl jakýsi mrzáček. Co na tom, že 
oficiální producenti jeho texty odmítali. Hráli je 
s chutí a posluchači či tancující se přidávali.

Někdy kolem roku 2011 se jiná generace 
a jeden z přeživších starců k básníkovi vrátila. 
Zpočátku dva, a pak další muzikanti se začali 
scházet v protiatomovém krytu pod adamov-
ským domem služeb. 

Vše vyprovokovala myšlenka, kterou jsem 
před pár lety vyslovil jako námět na jedné 
z porad v Lužánkách, středisku volného času 
Brno pro dramatické obory “ Díla zapomenu-
tých básníků”. Následně jsem sáhnul do hlub-
ších vrstev “šuplíku” a znovuobjevil Josefa 
Řičánka. Díky amatérským muzikantům, chrá-
movému sboru sv. Barbory, jednomu profesio-

nálnímu kontrabasisto-
vi a Mirku Obrátilovi se 
ve studiu Lávka zrodil 
produkt v podobě fol-
krockového CD “Na kří-
dlech zefýru”. Vznikal ve 
volném čase zaintereso-
vaných.Vydání se ujalo 
nakladatelství Sursum 
Tišnov. Sponzorsky je 
podpořily Adanet Ada-

mov, Gama J+P Adamov, farnost Adamov a po 
oslovení Ing. Eliškou Škrobovou, vedoucí odbo-
ru školství a kultury z Rousínova, Ludwig s.r.o 
Brno. Písně i s průvodním slovem hodlá nakla-
datel Miroslav Klepáček nabídnout některému 
z rádií. Prý máme počítat v případě zájmu s tím, 
že si nás „vyzpovídají“. Album je doplněno pří-
během v podobě bookletu. 

Na písních se autorsky podílejí: Josef Řičá-
nek, Miroslav Kučera a Mija Peterková. Dále 
v něm účinkují Jaroslav Matula (včetně aranž-
má), David Legner, Michal Reich a Ivan Zemá-
nek. Písně i s básnickým slovem byly již dříve 
uvedeny v Mahenově památníku Brno (premi-
éra), Blansku, Rousínově a v Adamově.

Závěrečná píseň Nikomédská balada o Sv. 
Barboře, které je zasvěceno mnoho kostelů, se 
zrodila docela nedávno ve formě kramářských 
písní podávajících od středověku na jarmar-
cích či poutích zprávy 
o mimořádných událos-
tech zachycených potul-
nými umělci. Mučedni-
ce je i patronkou města 
Adamova. A proto se její 
interpretace ujal i zdejší 
chrámový sbor vede-
ný Josefem Novotným 
a Miladou Pokornou.

Studio Lávka se stalo 
spojnicí mezi mým mlá-
dím, věkem vašich rodi-
čů či prarodičů a časem, 

který žijete vy. A proto se v něm dne 4. října 
o osmnácté hodině odehraje „Přivítání CD“.

Závěrečný odstavec píši jen proto, že mě 
několik přátel pobídlo k tomu, abych občanům 
sdělil, co jsem vytvořil sám či s jinými již dříve. 
Písničky i básně se začaly rodit od roku 1968. 
A do roku 1999, až na malé výjimky v časopi-
sech, novinách a ve dvou případech Českém 
rozhlasu Brno, nebyl zájem o vydání uceleněj-
šího dílka. Výjimkou byly veřejné produkce pro 
mládež se skupinou Dominant Závodního klu-
bu ROH ADAST Adamov do roku 1974 a samo-
statná vystoupení s kytarou v různých klubech 
pod názvem Folkrock Mirka Kučery. První sbír-

ka básní s fotografiemi Petra Zajíčka Sintry byla 
vydána nakladatelstvím Invence Pardubice 
(1999), Sedimenty opět s jeho záběry v Grafe-
xu Brno – Adamov (2001) a tamtéž byla vytiš-
těna básnická kompozice Cesta domů aneb 
Návraty k sobě spolu s texty Luďka Svobody 
a notovými záznamy Jana Urbánka. Ke 150.
výročí vysvěcení adamovského kostela vznikla 
bibliofilie Matamorfóza (2007). Rozsáhlejší pro-
zaická vícežánrová kniha Odysea policajtského 
synka se objevila na pultech knihkupectví díky 
nakladatelství Sursum roku 2009. Tamtéž tis-
kařské stroje vychrlily o rok později Světlo po 
kapsách. 

A v jednom domě na Kolonce, nad letitými 
točitými dřevenými schody, podřimují v pod-
kroví další písně zapomenutých.

Miroslav Kučera (Karel Miroslav)
V Adamově dne 16. září 2013 
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Příprava hokejového oddílu TJ Spartak Adamov 
na novou sezónu  

Ve čtvrtek 29. 8. 2013 v Hodoníně začal 
hokejový oddíl přípravu na novou sezónu. 
Zde se utkal v přípravě proti mužstvu PLAME-
NY Vnorovy z Veselí nad Moravou, vítěze AHL 
2012 – 2013 (více zde: http://www.plameny.
com/historie/).

Hokejky z Adamova jednoznačně vyhrá-
ly. Nešlo ani tak o výsledek, jak o potřebu si 
vyzkoušet varianty hry a pomalu se dostávat 
do zápasového tempa. 

 Velice nás může těšit, jak se o výkonu naše-
ho mužstva vyjádřil soupeř: „Velmi vysoká her-
ní úroveň. Tak by se dal shrnout zápas proti 
Adamovu. Soupeř o level jinde - účastník OHL 
Blansko - nás dokonale prověřil v naší připra-
venosti na nadcházející sezónu. Kluci ze Spar-
taku nám ukázali, jak se to má zhruba hrát. Teď 
už je na nás, abychom to prodali v AHL.“

Ale to není všechno. Vypadá to, že by to 
mohl být začátek partnerství (i když ne moc 
rovnocenného). Připravuje se dvoudenní 
výjezd na odvetu.

Komentář najdete zde: http://www.plame-
ny.com/news/tj-spartak-adamov/

Alois Lolo Kožený

TJ SOKOL ADAMOV 
rozpisy cvičení  

pro podzimní sezónu 2013/2014

PROVOZ HALY UL. OSVOBOZENÍ
Florbal:  úterý 15:30 – 20:00 hod tréninky mládež a dospělí
  20:00 – 21:00 hod florbal pro veřejnost, poplatek 20 Kč/os pro členy,  
   50,- Kč/os 
 čtvrtek 15:30 – 20:15 hod tréninky mládeže a dospělí

Malá kopaná pro členy i veřejnost:
středa a pátek  18:00 – 19:30 hod poplatek 50,- Kč/os

Stolní tenis: denně 14:00 hod info Zdeněk Kufa tel. 720 163 032

Provoz sauny: zahájení 30. 9. 2013 
 ženy  pondělí 14:00 – 22:00 hod
 muži  úterý 14:00 – 22:00 hod
Vstupné jednorázové: dospělí 70,- Kč, mládež do 18 let 40,- Kč
Permanentka dospělí 10 vstupů 600,- Kč; mládež 10 vstupů 350,- Kč 
Informace o pronájmech haly na tel. č. �0� ��� ���, provoz sauny na tel. č. ��� ��� �9�.

TĚLOCVIČNA ZŠ KOMENSKÉHO, ADAMOV I.
Jóga:   úterý 17:30 – 19:00 hod Miloslava Rejdová od 1. 10. 2013 

Muži:   středa 18:00 – 19:30 hod Josef Krátký od 18. 9. 2013 

Aerobic: 
dívky a ženy čtvrtek 18:30 – 19:30 hod Aneta Šmídová od 19. 9. 2013 

TĚLOCVIČNA ZŠ RONOVSKÁ, ADAMOV III.
Ženy:  pondělí 19:00 – 20:00 hod Lenka Wellová od 16. 9. 2013 
Ženy starší: úterý 18:00 – 19:00 hod Marie Martincová od 17. 9. 2013 
Rodiče a děti: středa 17:00 – 18:00 hod Dagmar Hrubá od 2. 10. 2013 
Ženy starší: čtvrtek 18:00 – 19:00 hod Irena Antoszewska od 19. 9. 2013
   19:00 – 20:00 hod Lenka Wellová

SPORT      �      SPORT      �      SPORT      �      SPORT
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Orientační běh
Český svaz orientačního běhu vyhlásil již pátý ročník akce pro školní mládež a sportovní 

veřejnost s názvem Dny orientace v přírodě. Akce se zaměřením na uspořádání nenáročných 
(propagačních, cvičných) orienťáků pro školní mládež a další veřejnost v bezprostředním okolí 
škol, lesoparků, sportovních areálů s využitím „výukových map“ vydaných v letech 2007 -2013, 
ale samozřejmě i jiných vhodných map. Cílem by mělo být ukázat zájemcům náš sport, naučit je 
základům práce s mapou, ukázat jim pohyb v přírodě, přilákat je do oddílů OB, využít i propagačně 
a marketingově pro podání grantů. Zkrátka dát o sobě vědět!!! Akce by měla proběhnout během 
podzimu 2013.

Mezi pořadatele této celostátní akce se zapojil i oddíl orientačního běhu při TJ Spartak Adamov. 
Tato akce pro širší veřejnost proběhne v Adamově ve středu 16. 10. 2013, start bude průběžný, a to 
od 15:00 do 16:00 hod. Centrum závodu bude na hřišti za ZŠ Ronovská na Ptačině. Ceny a občer-
stvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé

280 orientačních běžců v Adamově
Ano, taková je bilance 35. ročníku závodu 

o věčně putovní Pohár Adastu v orientačním 
běhu, který v půli června t. r. uspořádal Oddíl 
orientačního běhu při TJ Spartak Adamov. 
Letošní závod, který měl centrum na hřišti za 

školou Ronovská, rovněž proběhl jako 8. závod 
Jihomoravské oblastní ligy. Za velmi přízni-
vého počasí čekaly na závodníky všech věko-
vých kategorií velmi náročné tratě, zejména 
po fyzické stránce, v členitém lesním prostoru 

mezi obcemi Adamov a Útěchov. Nositelem 
poháru Adastu se tradičně stává vítěz hlavní 
kategorie můžů a letos jim byl i závodník nej-
vzdálenější - Václav Král ze Šumperka.

Výbor OB
Z výsledků:

Kategorie Oddíl Čas
D10 – 1. Vedrová Ela Tesla Brno 18.08 min.
D12 – 1. Hlaváčová Anežka Tesla Brno 29.41 min.
D14 – 1. Grycová Kateřina Tesla Brno 30.21 min.
D16 – 1. Komárková Silvie Tesla Brno 41.29 min.
D18 – 1. Hájková Kateřina Žabovřesky Brno 57.13 min.
D21 – 1. Rábová Zuzana Radioklub Blansko 54.17 min.
D35 – 1. Mulíčková Eva Moira Brno 41.54 min.
D45 – 1. Chroustová Petra Mendelu Brno 34.38 min.
D55 – 1. Procházková Helena Tesla Brno 35.04 min.
H10 – 1. Urbánek Adam Žabovřesky Brno 15.17 min.
H12 – 1. Milán Tomáš Tesla Brno 19.37 min.
H14 – 1. Říčný Vojta Žabovřesky Brno 37.17 min.
H16 – 1. Soška Marek Žabovřesky Brno 71.36 min.
H21 – 1. Král Václav Severka Šumperk 61.34 min.
H35 – 1. Milán Pavel Tesla Brno 54.41 min.
H45 – 1. Urválek Jiří Tesla Brno 50.36 min.
H55 – 1. Kolařík Zdeněk Start Blansko 52.43 min.

TJ Spartak Adamov 
Turistický oddíl

PLÁN VYCHÁZEK
12. 10. 2013 sobota – pochod Mutěnskými 
vinohrady, délka 10 km. Odjezd ČD žst. Ada-
mov 7:39, Brno 8:36, Mutěnice 10:00 hod. Zpět 
ČD Mutěnice 16:01, Brno 18:02 hod.

19. 10. 2013 sobota – DRÁPELKY, Nihov – 
Katov – Drápelky – Chytálky – Dolní Loučky, 
délka 10 km. Odjezd ČD Adamov 7:39, Nihov 
8:43 hod.

Z tratí, kde se urputně bojovalo o každé vteřiny

Orientační běh je sport pro každého, rodinná porada na trati pro začátečníky – kategorie rodiče a děti

PODLAHÁŘSTVÍ

S l e z á k
Montáž a broušení parket,

plovoucích podlah, PVC, koberců,
včetně dodávky materiálu.

Tel. 724 738 924

www.podlahyslezak.cz
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INZERCE
HAIR STUDIO IVETA – první salon podle 
vašich finančních možností. Nabídněte – 
vytvoříme. Tento salon je propagován pro 
své výjimečné vlastnosti, a to změny ima-
ge a relaxačního prostředí.   
Kontakt 603 220 583, facebook hair studio 
Iveta. Najdete nás nedaleko ZŠ Pastviny, 
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 . 
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DOHRO-
MADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! Dostanete na 









účet i HOTOVOST! Navštivte stánek OD 
TESCO FINANČNÍ SLUŽBY BRNO. Těšíme se 
na viděnou! S přátelským pozdravem Vero-
nika Kratochvílová. Telefon 542 213 285, 
mobil 724 771 262.
Are you bored on maternity leave? How 
about brushing up on your English in Ada-
mov? A qualified and experienced teacher 
of English is offering one-to-one lessons. 
Bring your baby along! Tailor-made lessons 
at a reasonable price. Please call or text me 
on 723 562 982.
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, 
staré bankovky, tuzexové bony, losy, sta-
ré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – větší 
množství - pozůstalost po sběrateli. Platím 
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na 
tel. č. 724 229 292.
Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1, 64 m2 
na ulici P. Jilemnického. Cena dohodou, nut-
ná rekonstrukce. Tel. č. 731 179 400.







Podlahářství Gregor – pokládka a lepení 
koberců a PVC, montáž plovoucích pod-
lah dřevěných, korkových a laminátových 
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. 
Tel. č. 728 470 320,   
email zdenekcrom@seznam.cz .
Koupím byt 1+1 v Adamově, platba hotově 
do 600.000,- Kč. Bez RK. Tel. č. 774 510 888.
Hledám doučování anglického jazyka pro 
dospělého (začátečník), tel. č. 724 559 531.
AEROBIC – PTAČINA každé úterý od 19:00 
– 20:00 hod v tělocvičně na ZŠ Ronovská 
(vchod ze zadní části budovy), cena 40,- Kč.  
AEROBIC – HORKA čtvrtek od 18:30 – 19:30 
hod v tělocvičně na ZŠ Komenského 
(vchod ze zadní části budovy), cena 30,- 
Kč nebo formou permanentky. Cvičení na 
Ptačině i Horce již probíhá od září. Těšíme 
se Vás! 
Prodám garáž na Horce naproti bývalému 
internátu, cena dohodou, tel. 725 764 133.











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

ŠITÍ, OPRAVY, ŠITÍ, OPRAVY, ŠITÍ, OPRAVY, ŠITÍ, OPRAVY,                                         
TEXTILNÍ GALANTERIETEXTILNÍ GALANTERIETEXTILNÍ GALANTERIETEXTILNÍ GALANTERIE    

Jana Jana Jana Jana VoškerušováVoškerušováVoškerušováVoškerušová    
679 22, 679 22, 679 22, 679 22, LipLipLipLipůůůůvka 331vka 331vka 331vka 331    

 
Služba pro Adamov (zdarma) 
- zakázku k Vám přijedeme 
dohodnout 
 a hotovou Vám ji dovezeme 
- zboží přivezeme, 
dáme na výběr 
e-mail: u.poutnika@seznam.cz 
nebo: tel. 774 342 291 v úterý 
18:00 – 19:00 hod. 
______________________                        
- prodej dětských tepláků (malé 
velikosti) od 120,- Kč 
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komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, R. Kolář, V. Dudíková, J. Králíčková, L. Vrožinová, S. Můčková. Odpovědný pracovník V. Dudíková, 
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obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
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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 31.10.2013 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

• Laminované materiály • ABS hrany • Materiály  s vysokým leskem • Drátěný 
program • Výroba z masivu • Montáž dveří a zárubní • Veřejné prostory •

Kontakt: +420 737 887 049, +420 721 150 611

Výroba nábytku na míru 
ADAMOV


