
LISTOPAD 2013

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Městské kulturní středisko Adamov, Město Adamov, Farnost Adamov

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU
 TENTOKRÁT „NA PTAČINĚ“

čtvrtek 28. listopadu 2013 v 16:30 hod.
u Domu služeb v Adamově III

V kulturním programu vystoupí žáci ze ZŠ a MŠ Adamov, 
Ronovská ulice a členové souboru Kamarádi.

Na závěr akce je připraven ohňostroj
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013

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 1.11. - 15:00 Obřad v kostele a následný průvod na Starý hřbitov se vzpomínkou na zemřelé Farnost Blansko

5.11. - 16:00 Obřad v sále MKS a v 17:30 na Novém hřbitově vzpomínka na zemřelé Farnost Blansko

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

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

21.11. Slavnost slabikáře ZŠ a MŠ Adamov

28.11. Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Prosinec 1.12. Adventní zastavení MKS

4.12. Mikulášské dovádění v MKM MKM

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. - 11:45
Tradiční poutní bohoslužba ke svaté Barboře, s poděkováním za úrodu
a s vystoupením chrámového sboru
Představení nového CD nosiče „Na křídlech Zefýru“

Farnost Blansko

8.12. Adventní zastavení MKS

8.12. - 17.12. Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS - společenské centrum

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

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.

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

AKCE NA LISTOPAD
pátek 8. 11. 2013
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme od 
16:00 hodin. Pro nejlepší hráče bude připravena 
sladká odměna.

čtvrtek 14. 11. 2013
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Tentokrát si vyrobíme dřevěné podzimní 
dekorace z klacíků. Tvoříme od 15:00 hodin.

středa 20. 11. 2013
VYRÁBÍME ZVONKOHRY
Zvonkohra z hřebíků, zvonkohra z květináčů …
S sebou budete potřebovat: Na zvonkohru z hřebíků - malý vyšívací rámeček nebo jakýkoliv 
jiný kroužek, velké hřebíky různých délek, vlasec, tenký provázek. Na zvonkohru z květináčů 
- květináče o průměrech: 17 cm, 7 cm, 5,5 cm a 2x4,5 cm (horní průměr květináče), korálky.
Začínáme v 16:00 hodin.

čtvrtek 28. 11. 2013
VYRÁBÍME ADVENTNÍ KALENDÁŘE
Od 15:30 hodin. Na jejich výrobu budete potřebovat: různé barevné papíry, plsti a zbytky látek.
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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.

Z P R A V O D A J
pro 

mimoadamovské 
občany

Na základě četných žádostí 
zvažujeme možnost zasílání zpra-
vodaje poštou mimoadamov-
ským občanům. 

Cena zpravodaje bude bez-
platná, budeme požadovat pou-
ze náklady spojené s doruče-
ním. Tyto náklady budou formou 
předplatného na rok, platba bude 
tedy jednorázová. Předpokládaná 
úhrada je cca 200,- Kč/rok.

Zájemci se mohou hlásit na 
tel. č. 516 499 630, 773 990 476 
nebo na e-mail:    
veronika.dudikova@adamov.cz. 

TERMÍN DO: 18. 11. 2013. 
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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

V sobotu dne 12. října 2013 proběhlo na Měst-
ském úřadě vítání občánků. Do života byly při-
vítány tyto děti:
 29. 5. 2013 Nataniel Brat, Petra Jilemnického 9
 5. 6. 2013 Stela Miroslava Čotková, 

Komenského 8
 7. 6. 2013 Elena Káňová, Sadová 25
 15. 6. 2013 Anežka Cahová, Komenského 23
 25. 6. 2013 Zuzana Pacasová, Opletalova 23
 6. 7. 2013 Veronika Váchová,  

Petra Jilemnického 25
 18. 7. 2013 Elena Sabolová, Fibichova 5
 19. 7. 2013 David Bouzek, Sadová 17
 23. 7. 2013 Petr Tománek, Družstevní 3
 24. 7. 2013 Šimon Pernica, Pod Horkou 10
 5. 8. 2013 Alexandra Krutilová,  

Petra Jilemnického 19
 4. 9. 2013 David Kratina, Osvobození 11 

Blahopřejeme
 2. 10. 2013 Květoslava Hovorková, 90 roků, 

Opletalova 44
 4. 10. 2013 Marta Neveselá, 88 roků, 

Fibichova 34
 14. 10. 2013 Júlia Dostálová, 80 roků, Sadová 20
 18. 10. 2013 Vlasta Šlesingerová, 94 roky, 

Fibichova 5
 18. 10. 2013 Marie Ficová, 70 roků, 

Komenského 5
 20. 10. 2013 Zdenka Vojtěchová, 84 roky, 

Komenského 17
 23. 10. 2013 Josef Kubík, 75 roků, Tererova 3
 25. 10. 2013 Marta Košťálová, 82 roky, Tererova 1
 26. 10. 2013 Jitka Kubíčková, 70 roků, Sadová 25
 28. 10. 2013 Božena Vozdecká, 83 roky,  

Sadová 25
 28. 10. 2013 Maria Dáňová, 81 rok, Blažkova 1
 28. 10. 2013 Jitka Sedláčková, 70 roků, 

Osvobození 469
 31. 10. 2013 Eva Audová, 80 roků, 

Komenského 13

Úmrtí
 22. 8. 2013 Jiří Třeštík, roč. 1958, Petra 

Jilemnického 29
 17. 9. 2013 Vladislav Zachoval, roč.1930, 

Blansko
 22. 9. 2013 Josef Skoták, roč. 1947, Sadová 19
 24. 9. 2013 Anna Kubová, roč. 1934, 

Komenského 9
 11. 10. 2013 Josef Pulgret, roč. 1938, 

Komenského 23
 15. 10. 2013 Marta Petlachová, roč. 1938, 

Jedovnice
 18. 10. 2013 Jan Pokorný, roč. 1946, Sadová 3

INFORMACE Z SVODKY UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události ze září 2013 konkrétně:
V pokročilých nočních hodinách upouta-

la pozornost strážníků žena, která se snažila 
dostat do bytového domu přes uzavřené 
dveře. Žena za dveře tahala a k překonání 
překážky, která ji dělila od jejího ,,údajného“ 
bytu, neváhala použít ani kopy. Když strážní-
ci se ženou navázali konverzaci, zjistili, že je 
značně posilněna alkoholem a nemá klíče od 
bytu. Strážníci se ženě snažili pomoci přivo-
láním některého rodinného příslušníka nebo 
kamaráda, který by se o ni postaral, ale nezda-
řilo se. Strážníci ženu upozornili, ať upustí od 
protiprávního jednání, přestane poškozovat 
cizí majetek a počká na svého přítele, který se 
měl, podle jejích slov, zanedlouho dostavit. 
Strážníci ženu monitorovali a když se znovu 
pustila do poškozování cizího majetku, byla 
strážníky převezena k vystřízlivění na protial-
koholní záchytnou stanici. 

Neuplynul ani měsíc od doby, co strážníci 
prováděli zákrok k zadržení pachatelů vlou-
pání do areálu firmy OSZ, s. r. o. a už museli 
zasahovat znovu na tomto místě. Strážníkům 
bylo oznámeno, že v areálu firmy je deteko-
ván pohyb osob. Strážníci se ihned dostavi-
li na místo, kde provedli kontrolu okolí a po 
příjezdu majitele i vnitřních prostor firmy. 
Jelikož bylo podezření, že se pachatel stále 
nachází uvnitř, strážníci celý objekt zajistili 
tak, aby nemohl uniknout a vyčkali na pří-
jezd policejního psovoda a hlídky OO PČR 
Blansko. Za použití policejního psa byl zane-
dlouho nalezen pachatel. V blízkosti objektu 
se dále nacházela dívka, která svou přítom-
nost na místě musela vysvětlit. 

Ležícího muže, za vstupní brankou 
k rodinnému domu na ulici Plotní, oznámil 







strážníkům všímavý občan Adamova. Stráž-
níci již téhož dne s mužem komunikovali 
a věděli, že popíjí alkoholické nápoje i pře-
sto, že je má z důvodu medikace zakázané. 
Muž si domluvu strážníků nebral k srdci, což 
vedlo k tomu, že se ocitnul v takřka bezvlád-
ném stavu před svým domem. Strážníci muži 
poskytli prvotní ošetření a na místo přivolali 
zdravotní záchrannou službu, která ho pře-
vezla k hospitalizaci.

Během měsíce září řešili strážníci hned 
několik případů krádeží v obchodních 
domech. Tyto krádeže měli na svědomí spo-
luobčané, se kterými se strážníci nepotkali 
poprvé. Jednalo se asi o osm případů. Něk-
teré případy vyřešili strážníci na místě v rám-
ci blokového řízení a vrácením ukradené-
ho zboží. Další případy strážníci postoupili 
správnímu orgánu pro projednávání pře-
stupků MěÚ Adamov. 

Chtěl bych upozornit občany Adamo-
va na množící se krádeže. Pachatelé se 
většinou za použití násilí dostávají do 
sklepních prostor, kde berou takřka vše 
- zejména jízdní kola!! Tímto Vás žádám, 
abyste nedávali příležitost lapkům a ve 
společných a jiných snadno dostupných 
prostorách si jakékoliv cenné věci nepo-
nechávali. Strážníci i příslušníci OO PČR 
Blansko se tomuto protiprávnímu jed-
nání intenzivně věnují. Pokud byste měli 
jakékoliv podezření na uvedené jednání, 
neváhejte se kdykoliv obrátit na strážníky 
MP Adamov nebo na linku 158. 

Mgr. Vítězslav Červený,
vedoucí strážník MP Adamov



Upozornění pro občany - NEDOPLATKY, 
zvyšování a jejich vymáhání 

V srpnu byly správcem poplatku rozesílány 
upomínky s upozorněním na výši nedoplatku, 
ve kterých byl poplatníkům stanoven náhrad-
ní termín k jeho úhradě. Ti, kteří dosud nespl-
nili svoji poplatkovou povinnost, se vystavují 
nebezpečí navýšení poplatku za nedodržení 
termínu splatnosti platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem s mož-
ností jeho navýšení až na trojnásobek. Bude-
li tedy Váš nedoplatek činit 650,- Kč, může být 
Vaše poplatková povinnost ve výši 1950,- Kč. 

Při správě poplatku a vymáhání dlužných 
částek postupuje správce poplatku v souladu 

se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Daňový řád zrušil institut výzvy k zapla-
cení nedoplatku v náhradní lhůtě a exekuční 
řízení se tím zrychluje. Po marném uplynutí 
náhradní lhůty splatnosti stanovené v pla-
tebním výměru či hromadném předpisném 
seznamu může správce poplatku bez další-
ho upozornění zahájit exekuční řízení sám 
nebo prostřednictvím soudních exekutorů. 
Náklady exekučního řízení jdou k tíži dluž-
níka.

Odbor ekonomický



�

Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova
Na 24. zasedání konaném dne 18. 9. 2013 
mimo jiné ZM:

vzalo na vědomí zápis z jednání Kontrolního 
výboru konaného dne 11. 9. 2013,
vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního 
výboru konaného dne 16. 9. 2013,
schválilo odkoupení části pozemku parc. č. 
188/1 o výměře 32 m2, druh pozemku ostat-
ní plocha od JUDr. Ladislava Šťovíčka, Brno 
a uložilo Radě města Adamova projednat 
a schválit příslušnou smlouvu,
schválilo „Zadání změny Územního plánu 
Adamov, označené jako Ad1“ vypracované 
oddělením územního plánování a regionál-
ního rozvoje SÚ Městského úřadu Blansko,
schválilo odprodej pozemků 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 Distribuce,a.s. České 
Budějovice, IČ: 28085400 a uložilo Radě 
města Adamova projednat a schválit pří-
slušnou smlouvu,
schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Města Adamova pro přímou podporu 
sportu a tělovýchovy mezi Městem Adamov 
a FK Adamov, Šipkovým klubem Adamov, 
sdružením hráčů pétanque Fenyx, TJ Sokol 
Adamov, TJ Spartak Adamov, Judo Klub 
Samuraj Adamov a Občanským sdružením 
Volejbal Adamov,
schválilo přijetí neinvestiční účelové dota-
ce ve výši 120.000,- Kč, na úhradu ztráty 
vzniklé poskytováním žákovského jízdného 
dopravci, zajišťujícímu pro město Adamov 
veřejnou dopravu,
vzalo 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 schválilo Smlou-
vu č. 12113843 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na 
akci „Snížení energetické náročnosti objek-
tu MŠ P. Jilemnického Adamov“,
schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS 
2 Jihovýchod pro projekt s názvem: „Revita-
lizace přístupové komunikace ke kulturní 
památce – kostel sv. Barbory v Adamově“, 
č.p. CZ.1.11/2.1.00/28.01413,
schválilo Smlouvu o úvěru č. 11502/13/LCD 
s Českou spořitelnou, a.s. na poskytnutí 
dlouhodobého investičního úvěru k finan-
cování projektu „Revitalizace přístupové 
komunikace ke kulturní památce – kostel sv. 
Barbory v Adamově“, 





















schválilo Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úvěru 
reg. č. 203/396-06 uzavřené se Státním fon-
dem rozvoje bydlení, 
schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru 
reg.č. 232/396-10 uzavřené se Státním fon-
dem rozvoje bydlení, 
souhlasilo se zřízením zástavního práva ve 
prospěch Státního fondu rozvoje bydle-
ní formou zástavních smluv k pohledávce 
a schválilo tyto zajišťovací dokumenty,
schválilo rozpočtové opatření č. 5/2013 dle 
rozpisu,
rozhodlo o zrušení obchodní společnosti 
Zásobování teplem Adamov, s.r.o., a to fúzi 
sloučením obchodních společností ADAVAK, 
s.r.o. a Zásobování teplem Adamov, s.r.o.

Z jednání Rady města Adamova
Na 67. schůzi konané dne 18. 9. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 9. schůze Likvidač-
ní komise,
vzala na vědomí zápis z 10. jednání Komise 
sociální a výchovně vzdělávací,
vzala na vědomí zápis z 27. zasedání komi-
se Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21,
odvolala s účinností od 1. 10. 2013 z členství 
v Komisi Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21 Mgr. Stanislava Tůmu, 
jmenovala s účinností od 1. 10. 2013 člen-
kou komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21 Mgr. Lenku Dohovou, 
schválila poskytnutí dotace ve výši 34.132,50 
Kč společnosti Adavak, s.r.o., v souladu 
s „Pravidly pro poskytování dotací z rozpoč-
tu města Adamova na provoz koupaliště 
v Adamově I – Horka“,
schválila Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Adamova č. 21/2013 mezi 
Městem Adamov a Českým svazem včelařů, 
o. s., Základní organizací Adamov, 
schválila položkové znění Rozpočtového 
opatření č. 5/2013 dle rozpisu,
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
Z-07-04/2013 se společností KONTEST, s.r.o., 
Tišnov na realizaci méně a více prací v rám-
ci stavebních činností u projektu „Snížení 
energetické náročnosti objektu MŠ P. Jilem-
nického v Adamově“, 
schválila záměr směny pozemků mezi Men-
delovou univerzitou a Městem Adamov, 
a to parc. č. 450/13 o výměře 285 m2, parc. č. 
583 o výměře 2146 m2, parc. č. 582 o výmě-
ře 1723 m2, parc. č. 485/2 o výměře 1486 
m2, parc. č. 106 o výměře 286 m2, parc. č. 
563 o výměře 185 m2, parc. č. 401 o výměře 
434 m2, parc. č. 3/1 o výměře 393 m2, parc. 
č. 3/5 o výměře 74 m2, část parc. č. 458/178 































o výměře 164 m2 a část parc. č. 458/195 
o výměře 176 m2, vše v k. ú. a obci Adamov. 

Na 68. schůzi konané dne 9. 10. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 31. zasedání Kultur-
ně informační komise,
schválila Návštěvní řád dětského hřiště na 
ulici Komenského, Adamov,
schválila smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne č. 10/2013/VB mezi povinným, Městem 
Adamov a oprávněným JUDr. Ladislavem 
Šťovíčkem, Brno a Jaromírou Radiovou, 
Spešov, 
schválila smlouvu č. PV-014130000988/001 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu mezi povinným, Městem Adamov 
a oprávněným, E.ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice, 
schválila smlouvu č. PV-014130004501/001 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu mezi povinným, Městem Adamov 
a oprávněným, E.ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice, 
schválila kupní smlouvu o prodeji pozemku 
č. 09/2013/PP mezi prodávajícím, Městem 
Adamov a kupujícím, E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice, 
vzala na vědomí pořadí žadatelů o byt 
v Domě s pečovatelskou službou na ulici 
Komenského 1, Adamov, sestavené pově-
řenou pracovní skupinou, a souhlasila s uza-
vřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního 
určení č. 05 v DPS a 26 v DPS se žadateli dle 
stanoveného pořadí,
vzala na vědomí žádost pana Petra Růžič-
ky, Brno o ukončení Smlouvy o nájmu 
bytu zvláštního určení k bytu č. 26 v Domě 
s pečovatelskou službou v Adamově z důvo-
du úmrtí nájemce,
doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va přijmout následující usnesení: souhla-
sit s realizací projektu s názvem „Koncepce 
rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení 
města Adamova - 2. etapa“, souhlasit s přije-
tím dotace ve výši 350 000,- Kč z programu 
Ministerstva průmyslu a obchodu - EFEKT 
2013 - Státní program na podporu úspor 
energie a využití obnovitelných zdrojů 
energie pro rok 2013 a schválit záměr přije-
tí úvěru ve výši nezbytné k zajištění spolu-
financování,
vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek na dodávku vozu s názvem 
„Pořízení kropícího a samosběrného vozu 
pro město Adamov“, a schválila nejvýhod-
nější nabídku na dodávku vozu „Pořízení 
kropícího a samosběrného vozu pro město 
Adamov“ od společnosti AB plus CZ, s.r.o., 
Praha,
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schválila Kupní smlouvu se společností AB 
plus CZ, s.r.o., Praha na dodávku vozu v rám-
ci projektu „Pořízení kropícího a samosběr-
ného vozu pro město Adamov“, 
schválila Smlouvu o výpůjčce se společnos-
tí Služby Blansko, s.r.o., Blansko na dočasné 
užívání movitých věcí – 2 kusů kotců pro 
psy,
vzala na vědomí Zápis z vyhodnocení nabí-
dek na stavební práce „Opravy – MKS“,
schválila nejvýhodnější cenovou nabídku 
na stavební práce „Opravy – MKS“ od spo-
lečnosti GAMA J+P, Adamov,
schválila Smlouvu o dílo „Opravy – MKS“ se 
společností GAMA J+P, Adamov,
vzala na vědomí žádost o ukončení nájem-
ní smlouvy od nájemce bytu č. 33 na ul. 
Komenského 6 v Adamově a schválila 
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 
ze dne 16.11.2001,
schválila prodejní cenu stolního kalendáře 
„JAK ŠEL ČAS 2014“ ve výši 23,30 Kč/ks + 
aktuální sazba DPH,
vzala na vědomí zápis z 3. jednání Komise 
pro udělování čestného občanství obce,
doporučila Zastupitelstvu města Adamova 
uložit starostovi: předložit návrh rozpoč-
tového provizoria na období leden – únor 
2014 ke schválení Zastupitelstvu města 
Adamova v termínu do 31. 12. 2013 a před-
ložit návrh rozpočtu na r. 2014 ke schválení 
Zastupitelstvu města Adamova v termínu 
do 28. 2. 2014,
doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va vzít na vědomí informaci o zajištění 
přístupu členů Zastupitelstva města Ada-
mova jako schvalujícího orgánu k mezitím-
ním účetním závěrkám Města Adamova, 
dle Vyhlášky o požadavcích na schvalová-
ní účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek, 
doporučila Zastupitelstvu města Adamova 
schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 
10880/13/LCD mezi Městem Adamov a Čes-
kou spořitelnou, a.s.,
vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 
7/2013 dle písemného materiálu,
vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek na akci „Zimní údržba 
komunikací města“, schválila nejvýhodněj-
ší nabídku na akci „Zimní údržba komuni-
kací města“ od firmy GAMA J + P Adamov 
a schválila Smlouvu o zimní údržbě míst-
ních komunikací a ostatních ploch v majet-
ku Města Adamova s firmou GAMA J + P 
Adamov v rámci akce „Zimní údržba komu-
nikací města“,
schválila program 25. zasedání Zastupitel-
stva města Adamova, které se konalo v pon-
dělí 21. 10. 2013 v 16:30 hodin na Městském 
úřadě v Adamově. 

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





























Poděkování za 
účast na brigádě

Děkujeme tímto všem občanům Adamo-
va, především sportovcům z řad různých tělo-
výchovných klubů a jednot, návštěvníkům 
Městského klubu mládeže a rodičům s dět-
mi za účast na brigádě v rámci kampaně Dny 
zdraví, která se uskutečnila dne 10. 10. 2013. 
Vyčištěny byly především lesní plochy kolem 
hřišť a garáží a méně přístupné stráně a cesty 
v našem městě. 

Ještě jednou těm, kterým není okolí naše-
ho bydliště lhostejné, děkujeme!!!

 Jménem organizátorů  
Jiří Němec, předseda Sportovní komise  

a RNDr. Karel Truhlář,  
předseda Komise PZMA a MA21. 

ELEKTROWIN 
připravil odměnu 
pro zodpovědné 

občany
Odměnu pro zodpovědné občany, kteří 

odevzdávají vysloužilé spotřebiče na sběr-
ných dvorech měst a obcích, připravil kolek-
tivní systém ELEKTROWIN ve spolupráci 
s Jihomoravským krajem. 

Kdo od října 2013 přiveze na sběrný dvůr 
v Adamově velký spotřebič, jako je pračka, 
myčka nádobí nebo sporák (vyjma lednic), 
obdrží skládací nákupní tašku. Tašky jsou vyro-
beny z recyklovaných plastových lahví. Akce 
probíhá na sběrném dvoře Gama J+P, s. r. o., 
Kolonie 302, Adamov.

Děkujeme všem, kdo si cestu na sběrné 
dvory už našli a podílejí se tak na trvalém 
zvyšování množství zpětně odebraných a zre-
cyklovaných elektrospotřebičů! Společně tak 
můžeme zachovat čisté životní prostředí pro 
příští generace.

Nový vysílač 
Blansko - Veselice 

zahájil své vysílání
Diváci na Blanensku mohou nově naladit 

televizní stanice FANDA, SMÍCHOV, TELKA, 
Pohoda-Relax, Pohoda-Rebel a další televizní 
stanice šířené vysílací sítí Multiplex 4. Společ-
nost Digital Broadcasting spustila provoz vysí-
lače Blansko-Veselice, který pokrývá zmiňova-
nou oblast. Jde o součást projektu druhé vlny 
digitalizace televizního vysílání, který zahrnuje 
budování nové celoplošné sítě vysílačů a při-
náší širší nabídku televizních programů lidem 
po celé České republice.

Mapu pokrytí Multiplexu 4 k 21. 10. 2013 ve 
vysokém rozlišení si můžete stáhnout z násle-
dujícího odkazu: http://www.uschovna.cz/
zasilka/P8XLJUA36RDYX8U3-CHM.

Informace 
k dostupnosti 

televizního vysílání 
DVB-T ve městě

Město Adamov bohužel není pokryto kva-
litním televizním signálem. Potíže s příjmem 
jsou zejména v těchto místech: Mírov, obě 
náměstí a okolí, ulice Osvobození a Pod Hor-
kou, celá Kolonka. V ostatních místech by však 
při kvalitně udělané anténě a s kvalitním při-
jímačem nemělo k rozpadu obrazu docházet. 
Přinejmenším ne na společných anténách a při 
příjmu multiplexů 1, 2 a 3 z vysílače Brno Hády. 
Velmi často jsou potíže způsobené nekvalit-
ní kabeláží po bytě. Zároveň město Adamov 
v současné době prověřuje možnosti umístění 
převaděče pro digitální vysílání na Alexandro-
vu rozhlednu v příštím roce. Nyní se pracuje 
na zprovoznění městského infokanálu, který 
technologii digitální vysílání DVB-T bude také 
využívat.

SMM
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Oprava přístupové rampy
V měsíci říjnu byla provedena oprava přístupové rampy ke zdravotnímu středisku u kostela 

z ulice Pod Horkou, která byla ve špatném technickém stavu. 

Místo pro přecházení u a.centra Jak lze využít 
nefunkční zářivky
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé 

lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč 
vlastně a jaký je jejich další osud? 

Zpětným odběrem a recyklací osvětlova-
cích zařízení se od roku 2005 zabývá nezis-
kový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace 
nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné 
důvody. Tím prvním je ochrana životního pro-
středí před nebezpečnou rtutí, která je v těch-
to výrobcích v malém množství obsažena. Při 
vyšších koncentracích může tato jedovatá lát-
ka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví. Druhým důvodem je opětovné mate-
riálové využití, jenž u zářivek v současnosti 
dosahuje 85 - 87%. Využitím recyklovaných 
materiálů se při další výrobě šetří přírodní 
zdroje surovin. 

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční 
zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře 
firmy Gama J+P, s. r. o., Kolonie 302, Adamov, 
provozní doba: PO, ST, PÁ 10:00 - 18:00 hod. 
mimo státem uznané svátky nebo v obcho-
dě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných 
míst je EKOLAMP sváží do specializovaných 
recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné 
použití ze zářivek získávány především kovy, 
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se 
mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro 
součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou 
dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či 
plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využí-
vána v průmyslové výrobě. Sklo se používá 
jako technický materiál nebo v některých pří-
padech i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyk-
lují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké 
množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete 
pomoci tuto situaci změnit. 

Více o problematice nakládání s nefunkční-
mi zářivkami se dočtete na www.ekolamp.cz.

Na komunikaci před a.centrem v Adamo-
vě na ulici Nádražní (u Alberta) bylo zpřístup-
něno místo pro přecházení a instalovány 
značky, které upozorňují na zvýšenou inten-
zitu pěšího provozu. POZOR – nejedná se 
o klasický přechod pro chodce. Na tomto 
místě nemá chodec právo přednosti před 
projíždějícími vozidly. Z tohoto důvodu 
žádáme občany přecházející tuto komuni-
kaci o zvýšenou pozornost, aby nedocháze-
lo ke střetům s vozidly a následným úrazům.

Otevřenou lávku přes řeku využívá stále 
více občanů jako zkratku k zastávce ČD. Na 
základě jejich podnětů dojde i k částečné 
úpravě lesní komunikace směřující za tunýl-
kem směrem k zastávce ČD.
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Tříděním 
vyděláváme

Dosud jsme naši kampaň za vyšší podíl 
tříděného odpadu zaměřovali na nejširší ada-
movskou veřejnost. Již při promýšlení vedení 
kampaně na jaře letošního roku jsme si jako 
jeden z kroků její realizace dali zapojení žáků 
místních škol. Adamovská škola má ve svém 
programu zakotvenu výchovu týkající se život-
ního prostředí, jejíž součástí je též problema-
tika třídění komunálního odpadu. Komise 
PZMA&MA21 se proto rozhodla vyhlásit na 
období měsíce listopadu 2013 soutěž mezi tří-
dami v kategoriích mateřská škola, první stu-
peň a druhý stupeň základní školy. Třídy budou 
soutěžit ve sběru plastu, přičemž z hodnocení 
byl vynechán nejtypičtější plastový odpado-
vý předmět, kterou je běžná nápojová láhev. 
Školní mládež si tím připomene, které další 
předměty z plastu patří do tříděného odpa-
du. Soutěž je podpořena finanční odměnou, 
jejíž výše je určena pořadím třídy v kategorii. 
S výsledky soutěže vás seznámíme v ledno-
vém čísle Zpravodaje.

Komise PZMA a MA 21

Vyhodnocení akce Tři dny pro zdraví
Ve dnech 15. – 17. 10. 2013 se v Adamo-

vě v rámci celostátní kampaně Dny zdra-
ví uskutečnily „Tři dny pro zdraví,“ které za 
finanční podpory Zdravého jihomoravské-
ho kraje připravila pro občany města Komi-
se projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21 ve spolupráci s Městským kul-
turním střediskem a Městským klubem mlá-
deže v Adamově. 

Dny zdraví proběhly nejprve dne 15. 10. 
2013 v Městském kulturním středisku v Ada-
mově, kde bylo ředitelkou MKS paní Králíč-
kovou připraveno vyšetření hladiny chole-
sterolu v krvi a cukru v krvi, které provedly 
každému příchozímu zájemci pracovnice 
dislokovaného pracoviště Státního zdravot-
ního ústavu v Brně. Orientační měření tlaku 
a tuku v těle nabídly pracovnice pracoviště 
Veřejné zdravotní pojišťovny v Blansku včet-
ně informací a aktuálních nabídek VZP pro 
jejich pojištěnce. Dny zdraví v MKS doplnily 
pohybovými aktivitami lektorky jógy a cvi-
čení pro úlevu. 

Ve středu 16. 10. 2013 se s podobnou 
nabídkou seznámili senioři v prostorách 
společenské místnosti v Domě s pečova-
telskou službou a obyvatelé DPS i další 
návštěvníci si tak mohli vyslechnout nejen 
přednášku o zdravé výživě, ale aktivně se do 
ní i zapojit. 

Ve čtvrtek 17. 10. 2013 potom proběhlo 
cvičení pro maminky s nejmenšími dětmi 
v Městském klubu mládeže a soutěžemi pro 
děti s odměnami pro každého účastníka. 
Děti dováděly se skřítkem Kvídem a mamin-
ky si mohly nechat provést vyšetření jak pra-
covnicemi SZÚ, tak využít nabídky VZP. 

Všem organizátorům i účastníkům tímto 
děkujeme za spolupráci a budeme se těšit 
na Dny zdraví v roce 2014.  

Komise PZMA a MA 21
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Odbor sociálních a správních věcí MěÚ Adamov Vám 
tímto chce poskytnout kontakty na služby, které 
Vám mohou pomoci při řešení Vašich nepříznivých 
životních situací. Budeme se tedy postupně zamě-
řovat na služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, služby pro rodiny a služby pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením v takové podobě, 
jak je zpracoval tým Komunitního plánování sociál-
ních služeb Blansko. 
V dnešním článku se zaměříme na: SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

TERÉNNÍ SLUŽBY – pomohou Vám doma
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, 
OSOBNÍ ASISTENCE, OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba města Blansko
Nám. Republiky 1, Blansko
tel. 516 775 507 • www.blansko.cz
Charitní pečovatelská služba Blansko
Sadová 2, Blansko
tel. 516 410 825 • www.blansko.charita.cz
Pečovatelská služba Českého červeného kříže
Sadová 2, Blansko • tel. 516 418 624 • www.cck-blansko.cz
Pečovatelská služba města Adamov
Pod Horkou 101/2, Adamov
tel. 516 499 624 • www.adamov.cz
Pečovatelská služba městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice
tel. 516 528 211 • www.jedovnice.cz
Pečovatelská služba obce Petrovice
Petrovice 174 • tel. 516 833 208 • www.oupetrovice.cz
Odlehčovací služba • Charitní ošetřovatelská služba 
• Domácí hospicová péče
Sadová 2, Blansko
tel. 516 410 825, 737 830 235 • www.blansko.charita.cz
Ošetřovatelská péče ČČK
Sadová 2, Blansko • tel. 516 418 624 • www.cck-blansko.cz
Osobní asistence
HEWER – občanské sdružení
tel. 736 505 555 • www.pecovatel.cz

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Město Blansko 
tel. 516 775 402 • 9. května 1, Blansko 775 859 488
Pod Javory 32, Blansko 775 859 489
Město Adamov
tel. 516 499 624 • Komenského 1, Adamov
773 680 067
Městys Jedovnice
Zahradní 699, Jedovnice • tel. 516 442 245
Město Rájec – Jestřebí
Havlíčkova 678, Rájec – Jestřebí • tel. 516 432 014
Městys Sloup
Sloup 1 • tel. 516 435 237
Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80 • tel. 516 444 238
Městys Černá Hora
Nám. Míru 13, Černá Hora • tel. 516 437 354
Obec Vilémovice
Vilémovice 18 • tel. 516 442 889 • vilemovice@iol.cz

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA , DENNÍ A PŘECHODNÝ 
POBYT – pečujícím osobám umožní 
odlehčení a regeneraci pro další péči 
Odlehčovací služba – pobytová
Morávkova 1a, Vyškov - Dědice
tel. 517 330 382 • www.charita-vyskov.cz
Denní a přechodný pobyt Brno

Strnadova 14, Brno – Líšeň • tel. 544 234 033
Odlehčovací služba – pobytová
Kabátníkova 8, Brno – Královo Pole • tel. 541 428 411

POBYTOVÉ SLUŽBY – pomohou Vám 
v prostředí zařízení sociálních služeb
SENIOR centrum Blansko
Pod Sanatorkou 3, Blansko
tel. 516 410 206 • www.ddblansko.cz
Domov pro seniory Černá Hora
Zámecká 1, Černá Hora • tel. 516 426 441 • www.domovch.cz
Domov SANTINI, Křtiny
Křtiny 20 • tel. 731 736 321 • www.lumina.cz

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Nemocnice Blansko
Sadová 33, Blansko • tel. 516 838 111 • www.nemobk.cz
Nemocnice Boskovice
Otakara Kubína 179, Boskovice
tel. 516 491 111 • www.nemocniceboskovice.cz
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice (LDN)
Pod Klášterem 17, Letovice
tel. 516 426 111 • www.nmbletovice.cz
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Jiráskova 47, Rajhrad
tel. 547 232 223 • www.rajhrad.charita.cz
Hospic svaté Alžběty v Brně
Kamenná 36, Brno • tel. 543 214 761 • www.hospicbrno.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 
A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
– pomohou Vám k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností 
a podporují Vaše sociální začleňování 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Čapkova 6, Blansko • tel. 516 411 117, 601 577 734
Poskytují také konzultace v oblasti bariér, služba poskyto-
vaná také na Seiferova 3, Blansko • tel. 728 202 083
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
K. J. Mašky 2, Blansko • tel. 516 410 595, 607 205 008
Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo nám. 91, Doubravice nad Svitavou
tel. 516 538 656, 732 747 952 • www.blansko.charita.cz
CANIS – HIPO – LAMOTERAPIE
Ústup 39, Skalice n/Svitavou
tel. 737 195 243 • www.sdruzenilamak.webnode.cz
KLAS – klub aktivních seniorů
Komenského 15, Blansko
tel. 732 747 952 • www.blansko.charita.cz 

DENNÍ STACIONÁŘE, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Domov OLGA – denní stacionář pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let
L. Janáčka, Blansko • tel. 516 418 727 • www.hhp.cz
Betany Boskovice – denní stacionář a sociální 
rehabilitace pro osoby s lehkým a středním 
mentálním postižením
Dukelská 12a, Boskovice
tel. 516 453 829 www.blansko.charita.cz
Centrum VELAN – chráněné bydlení
Dlouhá 3, Blansko-Klepačov
tel. 516 418 727 • www.hhp.cz
Emanuel Doubravice nad Svitavou – sociální 
rehabilitace pobytová a ambulantní – pro osoby se 
středně těžkým až těžkým mentálním postižením
Soukopovo náměstí 453, Doubravice nad Svitavou
tel. 739 389 226, 732 872 692

Liga vozíčkářů – sociální rehabilitace – pro 
osoby s tělesným, mentálním a chronickým 
onemocněním
Sukova 6, Blansko • tel. 725 020 779 • www.ligavozic.cz
DOTYK II – sociální rehabilitace pro duševně 
nemocné schizofrenii
Bohunická 29, Brno • tel. 777 778 871
Sdružení Práh – pomoc osobám s chronickým 
duševním onemocněním
Tuřanská 12, Brno • tel. 539 051 117 • www.prah-brno.cz

POMOC DĚTEM
RANÁ PÉČE – Středisko rané péče SPRP Brno – pro 
děti s kombinovaným a zrakovým postižením
Nerudova 7, Brno • tel. 541 236 743
Poradna rané péče DOREA – pro děti 
s kombinovaným postižením
Kamenná 21, Brno • tel. 734 643 234
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR
B. Němcové 267, Rájec-Jestřebí • tel. 737 230 840
DOTYK – raná péče pro děti s poruchou autistického 
spektra
Bohunická 29, Brno • tel. 777 778 871

PORADNY
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy
Sladkovského 2b, Blansko • tel. 516 413 524
Charitní poradna – odborné sociální poradenství
U Lázní 1734, Boskovice • tel. 516 411 583
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
K. J. Mašky 2, Blansko • tel. 516 410 595, 607 205 008
Senior Point Blansko – kontaktní místo a právní 
poradna pro seniory
Komenského 14, Blansko
tel. 732 747 952 • blansko@spolecne.info

LINKY DŮVĚRY, KRIZOVÁ POMOC 
Linka důvěry Blansko – NONSTOP 
Pomoc všem v nepříznivé situaci
tel. 516 410 668, 737 234 078
Linka důvěry pro seniory, pomoc obětem domácího 
násilí
tel. 800 157 157
Linka seniorů - bezplatná a anonymní telefonická 
služba pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby 
v krizi
tel. 800 200 007
Okno dokořán – krizová pomoc 
Spona – terénní programy
Komenského 19, Blansko
tel. 516 417 351 • www.blansko.charita.cz
Senior linka 156
Nám. Republiky 1, Blansko
tel. 516 775 513 (kontakt na zřízení linky)

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Oblastní charita Blansko
Sadová 2, Blansko • tel. 516 410 825
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Čapkova 6, Blansko • tel.774 170 687
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
K. J. Mašky 2, Blansko
tel. 516 410 595, 607 205 008
Český červený kříž
Sadová 2, Blansko • tel. 516 418 624
MSSS Boskovice
Mánesova 47, Boskovice
tel. 516 455 420, 606 714 99

SLUŽBY PRO seniory a osoby se zdravotním postižením
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MVS, HVK a Adamov
Že vám tyto zkratky nic neříkají? A co teprve 

ve spojení s Adamovem? Tak se pojďte sezná-
mit.

MVS znamená Muzejní a vlastivědná spo-
lečnost, instituce, která vznikla před 125 lety, 
tedy v roce 1888 jako Muzejní spolek v Brně, 
a vytkla si za cíl rozvíjet a organizovat vlastivěd-
nou práci na Moravě. Sdružovaly se v ní sku-
pinky nadšenců z řad laiků i odborníků, kteří 
se zajímali o historii, přírodu i kulturu Moravy 
a jejích regionů. Obrovský zájem mnoha oby-
čejných „patriotů“ o dějiny vlastní obce či měs-
ta vyústil v zakládání vlastivědných kroužků, 
jejichž činnost MVS usměrňuje. Od roku 1949 
také pořádá každoroční vlastivědné konferen-
ce kroužků v některé obci či městě. 

Také v Adamově byl v roce 1955 založen 
takový kroužek s názvem Historicko-vlastivěd-
ný, tedy HVK. Od svého vzniku až dosud vyví-
jí vlastivědnou, tedy rozumí se kulturní, spo-
lečenskou i historickou, činnost a setkává se 
s dalšími podobnými seskupeními na vlastivěd-
ných konferencích. V letošním roce byla nazva-
ná Paměť míst a byla přece jen mimořádná 
(vzhledem ke kulatému výročí MVS). Konala se 
dva dny a na dvou místech. První den, 27. září 
2013, proběhl v moderní budově Moravského 
zemského archivu v Brně a byl věnován odbor-
né práci vlastivědných pracovníků. Zajímavé 
referáty zde přednesli významní historici, archi-
váři a muzeologové. Druhý den, 28. 9. 2013, se 
jednání uskutečnilo v Žarošicích, místě jedno-
ho z nejstarších a nejaktivnějších vlastivědných 
kroužků. Bohatý program 44. Konference vyvr-
cholil oceněním práce laických „moravských 
buditelů“ a předáním pamětních medailí za 
vlastivědnou práci na Moravě. Mezi pět oceně-
ných se dostal i současný předseda HVK v Ada-
mově PhDr. Jaroslav Budiš.

Tak už víte, co znamená MVS, HVK a Ada-
mov?

JBá

PYŠNÍME SE SVÝM OKOLÍM 
ZVEME VŠECHNY OBČANY ADAMOVA

NA BESEDU 

O VEŘEJNÉ ZELENI A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ,
KTERÁ BUDE SPOJENA S PŘEDÁNÍM ODMĚN 

ZA NEJLEPŠÍ PÉČI O OKOLÍ BYTOVÝCH DOMŮ.

Budou to společenství vlastníků jednotek 
z ulic P. Jilemnického, Družstevní nebo Komenského?

PŘIJĎTE SE SAMI PŘESVĚDČIT
DNE 1�. 11. 2013 od 1�.00 hodin v MKS Adamov

Srdečně zvou členové komise PZMA a MA 21
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Pozvánka na výstavu 
Emanuel Ranný st. – výstava grafiky k 100. výročí narození
Ve výstavní síni Společenského centra MKS, 

ulice Komenského 6, připravil Historicko-vlas-
tivědný kroužek retrospektivní výstavu gra-
fických prací známého výtvarníka Emanuela 
Ranného staršího. Výstava bude zahájena slav-
nostní vernisáží v neděli 10. listopadu v 1�:00 
hodin. Uvedou Ing. Karel Odehnal a PhDr. 
Jaroslav Budiš, v hudebním programu verni-
sáže vystoupí Helena Jankovská – zpěv a Mar-
ta Vašková – klavír. Výstavu můžete zhlédnout 
do 19. 11. 2013 denně od 13:00 do 17:00 hod.

Výstava Emanuela Ranného st., připrave-
ná u příležitosti umělcova životního jubilea, si 
klade za cíl v náznaku seznámit s tvůrčím pro-
filem představitele realistické tendence české-
ho novodobého umění.

Emanuel Ranný se narodil 29. prosince 
1913 v Čupriji v bývalé Jugoslávii, ale svůj život 
a dílo natrvalo spojil se Štěpánovicemi u Tiš-
nova na Moravě. Po studiích na Škole umělec-
kých řemesel v Brně (profesor Petr Dillinger) 
a na Akademii výtvarných umění v Praze (pro-
fesor T. F. Šimon) se do podhůří Českomorav-

ské vrchoviny navrátil a zdejší krajina a životní 
prostředí se mu staly základním inspiračním 
zdrojem. Svědčí o tom jak jeho grafické listy 
a kresby, tak i díla malířská.

V tematickém repertoáru Ranného umělec-
kého vývoje zaujímá dominantní místo motiv 
jabloňových sadů, ale četné podněty nacházel 
rovněž v prostředí pracovním, zvláště na stav-
bách a v dolech. Významnou kapitolu Ranné-
ho tvůrčího zaujetí představují díla, v nichž 
výtvarně ztělesnil svůj vztah k památkovým 
objektům a k historii kraje. Sugestivně tak uči-
nil sérií grafik s motivem náhrobních kamenů 
židovských hřbitovů, ale též v krajinářských 
grafických cyklech, jimiž připomenul tragické 
události druhé světové války (Statečná kraji-
na). Do této kategorie vlastně náleží i soubor 
grafik s krajinnými scenériemi rodiště morav-
ského spisovatele Josefa Uhra.

Emanuel Ranný je rodilý kreslíř a grafik, kte-
rý své zkušenosti mohl uplatnit za mnohaleté-

ho pedagogického 
působení na Střední 
uměleckoprůmyslo-
vé škole v Brně.

S v ě d e c t v í 
o umělcově osobi-
tém talentu přináší 
výstava, která nene-
chává na pochy-
bách o jeho skla-
debně vyváženém 
a technicky precis-
ním projevu, jenž 
se vtělil zejména 
do jeho leptů a do 
početného konvo-
lutu suchých jehel. 
Ve svých pracích 
dal Emanuel Ranný 

Slova pro 
povzbuzení

Dnes už prakticky na kterékoli rozhlasové 
stanici hlásí, kdo má ten den svátek a doplní to 
vysvětlením původu jména. Tak se například 
dozvíme, že Theodor je ochutnávač (doslova 
očichávač) čajů: thé je čaj a odor je odor, tedy 
vůně, že Milena je milá (kdo by si to pomyslel, 
že?) a Františka je ta, co tiší Františka a že Jaro-
slav slaví jaro. O bujné fantazii těchto vyklada-
čů nepochybuju, ale o jejich odborném vzdě-
lání už ano. Připomínají mně spíš cimrmanolo-
gy. Takový „Jaro-Slav“ totiž není ten, kdo slaví 
jaro, ale velmi pravděpodobně jde o Slovana, 
možná o člena slovanského národa žijícího 
mezi neslovany, a nebo snad i o osvobozené-
ho otroka, a jarý znamená spíš silný, než jarní 
a podobně. A tak by se tyto „odborné výklady“ 
daly opravovat téměř všechny.

Prvního listopadu slaví křesťané svátek 
Všech svatých. Je to nejen připomínka všech 
zemřelých (ta připadá na 2. 11.), ale je to osla-
va všech dobrých lidí, kteří kdy na světě žili. 
Je jedno, jestli jsou to svatí, potvrzení oficiál-
ně církví, a nebo naši zemřelí blízcí a známí, 
o kterých víme jen my. Spojuje je to, že obje-
vili v sobě duši a nechali z ní vyrůst do světa 
něco krásného, dobrého. Stali se povzbuzením 
nejen pro současníky, ale i pro další generace, 
které na ně rády vzpomínají. S úctou a hrdostí 
dokonce dávají svým dětem po nich jména. 

Pak už je jedno, jestli se náš dědeček Jaro-
slav jmenuje od jarý nebo jarní. Pro nás je 
důležitější, že jsme díky němu na světě, že 
nám jeho odkaz pomáhá být dobrými a rádi 
bychom, aby povzbuzoval i naše děti. Ať už se 
tedy tito naši „svatí“ jmenovali jakkoli, vzkažme 
jim vyslovením jejich jména: díky!

Jiří Kaňa

průchod oddanému vztahu ke krajině domova 
i pochopení pro lidské osudy. Společným jme-
novatelem všech vystavených děl je posléze 
výrazná, poněkud melancholická nota, jakož 
i tvůrcovo přesvědčení, že realistický tvar je 
schopen stát se nositelem hlubokého lidského 
prožitku a poslem citově naléhavého obsahu.
PhDr. Jiří Hlušička, v katalogu k devadesátým 
narozeninám E. R.
Dodatek: Emanuel Ranný st. zemřel 16. 3. 2008 
ve věku 94 let.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 6�� 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. �16 ��6 ��0 záznamník, 60� �18 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �16 ��6 81�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS...

4. listopadu 2013
„POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA S PAVLEM 
VACHEM TROCHU JINAK“
salonek MKS v 17:00 hodin

Se svými zážitky z návštěvy španělského poutního místa se s vámi 
podělí Pavel Vach při přednášce doplněné promítáním fotografií. 
Vstupné: 30 Kč.

8. listopadu 2013
NÁVŠTĚVA BRNĚNSKÉHO PLANETÁRIA  
– POŘADU NAZVANÉHO „ASTRONAUT“

zájezd – začátek pořadu v 18:00 hodin v digitáriu, cena zájezdu: 
1�� Kč dospělí, 1�0 Kč senioři a děti. 
Vydejte se na fantastickou cestu vesmírem! Výzkum vesmíru je 
jedním z největších dobrodružství, do kterého se lidstvo kdy pus-
tilo. Touha po poznání nás žene kupředu, jsme připraveni napnout 
plachty k cestě ke hvězdám. Je to ovšem cesta plná dřiny, krátkých 
záblesků vzrušení i mylných kroků. Je to výprava, která nalézá 
odpovědi na ty nejzajímavější otázky! Délka představení 55 minut.
Co je to „digitárium?“ Digitárium bude zařízení téměř jako z vědecko-fan-
tastického filmu. Vynikající je, že se nejedná o pouhé planetárium k uka-
zování hvězdné oblohy, nýbrž o mimořádnou audiovizuální pomůcku. 
Jedinečné zařízení umožní „létat“ vesmírem, zobrazit povrchy nejrůzněj-
ších kosmických těles, ale zprostředkuje i jiné vědecké vizualizace.
Přihlášky: do �. listopadu 2013.





Z A Č Í N Á M E  –  KURZ 
TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ
s Jiřím a Alenou Míšenskými
1. listopadu 2013 v 1�:30 hodin  
v sále MKS Adamov
Další lekce:  
8., 15., 22., 29. listopadu 2013.
Závěrečný večírek: 6. prosince 2013

Koncert J. Samsona Lenka a R. Zenkla 17. 10. 2013

Akce „Tři dny pro zdraví“ 15. 10. 2013
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9. listopadu 2013
SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU  
– „POHÁDKA 
O BUDULÍNKOVI“
salonek MKS, začátek v 16:00 hodin, 
vstupné 3� Kč
Na další setkání s adamovskými dětmi 
se těší tentokrát herci Divadla Úsměv 
z Prahy. 

10. listopadu 2013 
VERNISÁŽ VÝSTAVY  
– EMANUEL RANNÝ ST. - GRAFIKA 
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6 
Výstava potrvá do 19. 11. 2013 vč. a je otevřena denně v době od 
13 do 17 hodin.

10. listopadu 2013 
DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO  
– PŘEDSTAVENÍ „PRÁSKNI DO BOT“
Začátek představení: v 1� hodin, odjezd autobusu v 1�:�0 hodin 
z Horky, v 18:00 hodin z Ptačiny.
Poprvé máme 
možnost se setkat 
s Divadlem Na 
Jezerce J. Hrušínské-
ho, které v Brně uve-
de hru „Práskni do 
bot“ v rež. nastudo-
vání J. Hřebejka. 
Cena zájezdu: 
��0 Kč.

14. listopadu 2013 
KINO BLANSKO - „KAMEŇÁK 4“
Začátek představení: v 1� hodin, odjezd autobusu ve 
1�:20 hodin z Ptačiny, ve 1�:30 hodin z Horky.
Další návštěva blanenského kina bude patřit novince filmového 
plátna – filmu Kameňák 4, ve kterém se nám po deseti letech 
opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné 
parádě. Pepanovi (V.Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie za 
jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské 
domácnosti, kde není navařeno a vyžehleno a kde vybuchují 
vajíčka v mikrovlnné troubě. Kolem Pepana usilovně krouží učitelka 
Vlasta (D. Morávková), která 
vycítila příležitost zaplnit 
místo po Vilmě. Pepan je 
však zcela zaneprázdněn 
novou budoucností – stal 
se starostou Kameňákova. 
Po svém předchůdci zdědil 
přizpůsobivého tajemníka 









Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22
Hostem posezení u kávy
bude moderátor
FTV Prima

Karel 
 VOŘÍŠEK

11. listopadu 2013 v 17:30 hodin 
salonek MKS Adamov

„Dopoledne s pohádkou“ 10. 10. 2013

Přednáška – „Tádžikistán“ 10. 10. 2013
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Bohouše (B. Klepl). Jejich první společnou misí na radnici je 
založení městské policie, protože, jak známo, příjmy z udělených 
pokut jdou rovnou do městské kasy. Náčelníkem se stane místní 
Rambo, Franta Cloumal (M.Dejdar), čímž konečně stoupne v očích 
jeho ženy (A. Bendová). Šetřílek Bohouš musí ještě stihnout levně 
zařídit jeden pohřeb...
Cena zájezdu 100 Kč. Přihlášky do �. listopadu 2013.

15. listopadu 2013 
ZÁJEZD - „PETER PAN ON ICE“
Kajot aréna Brno, začátek v 1� hodin.
PETER PAN ON ICE - pohádka na ledě pro malé i velké, která sla-
ví obrovské úspěchy po celém 
světě. Více než 30 skvělých 
bruslařů z celého světa. Velko-
lepá adaptace příběhu, který 
všechny okouzluje již po gene-
race. Země - Nezemě vám opět 
otevírá pohádkovou náruč plnou 
víl, divoženek, bludiček, skřítků, 
rarášků, duchů, ale také pirátů a indiánů ve strhujícím reji piruet, 
skoků a postav vznášejících se v prostoru jako ve snu. Roztáhne se 
před vámi opona a pohltí vás říše tajemné fantazie dětství s boha-
tou výpravou a zářivými kostýmy.
Odjezd autobusu v 1�:�0 hodin z Horky a v 18:00 hodin z Ptačiny.

24. listopadu 2013 
JANÁČKOVO DIVADLO BRNO – VÁNOČNÍ KONCERT 
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE, JEHO SÓLISTŮ 
A HOSTŮ
Začátek koncertu v 1� hodin, odjezd autobusu v 1�:�0 hodin 
z Horky, v 18:00 hodin z Ptačiny.
Hlavními hosty letošního Vánočního koncertu 2013 jsou Pavlína 
Filipovská a Karel Štědrý, kteří stáli u zrodu a začátků Divadla 
Semafor, spolupracovali s divadlem Rokoko a během své dlouhé 
a úspěšné kariéry vystupovali se všemi hudebními tělesy, které v té 





Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22

17. listopadu 2013
v 16:00 hodin v sále MKS Adamov

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU

K O L I B A
Vstupné: 60 Kč

„Život ve tmě“ – beseda s nevidomým Bc. Romanem Kabelkou 
a Ladislavou Dvořákovou

„Celé Česko čte dětem – dětem z Adamova čte nevidomý Bc. Roman 
Kabelka“ 8. 10. 2013
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době zaujímaly přední místo na naší populární scéně. Hlavní hosty 
doplní čtveřice mladých vynikajících zpěváků: Lucie Zemanová, 
Marie Lulková, Václav Dufek a Štěpán Růžička. Václav Hybš je auto-
rem aranží všech skladeb, které nesou jeho nezaměnitelný rukopis. 
Odjezd autobusu v 17:50 hodin z Horky a v 18:00 hodin z Ptačiny.

25. listopadu 2013 
DOPOLEDNE S POHÁDKOU - „ČERVENÁ KARKULKA 
A PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“
Začátek akce v �:20 hod v sále MKS a v 10:�� hod ve výstavní síni 
na ul. Komenského 6. 
Účinkuje „Loutkové divadlo 
V. Schildera a O. Markové“.
Se dvěma známými pohád-
kami přijedou za dětmi 
herci Olga Marková a Vilém 
Čapek. 
Vstupné 3� Kč.

28. listopadu 2013 
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLÁKY – „KAMARÁDI 
V DIVADLE“ 
Sál MKS Adamov, začátek v 10:�� hodin,  
účinkují Kamarádi 
– V. Polanský, D. 
Hlaváčková, J. 
Látal.
Tak jako ve všech 
představeních se 
i zde Kamarádi 
věnují konkrétní-
mu tématu, je to 
prostě „o něčem,“ 
v tomto případě 
o divadle. Opět je tu představení, které by mělo svým dílem při-
spívat k výchově i kulturnosti těch nejmenších. V době televizních 
i jiných technických ataků je divadlo často pro děti velkou nezná-
mou. A tak v hodinovém představení diváci poznávají základní 
pojmy (scénář, režisér, dekorace, rekvizity, divadelní program atd.), 
objevují význam hudby a zejména se seznamují s chováním v diva-
dle. Společně si zahrají jednoduché situace.
Vstupné: 3� Kč 

30. listopadu 2013 
ZÁJEZD – DIVADLO S+H – PŘEDSTAVENÍ 
„HURVÍNKŮV MIKULÁŠ“
Divadlo Bolka Polívky Brno, začátek ve 1�:00 hodin, 
cena zájezdu 2�0 Kč 
Když se řekne „Mikuláš“, tak si každý představí tajemného muže 
s bílým plnovousem, vysokou čepicí a berlou v ruce, kterého 
doprovází Anděl s Čertem. Hodné děti jsou obdarovávány dobro-
tami, zatímco ty neposlušné čeká punčocha plná uhlí. Také Hur-
vínek s Máničkou čekali na 
příchod Mikuláše netrpělivě. 
Co se však stalo, když roz-
tržitý pan Spejbl na nadílku 
zapomněl, to se děti dozvědí 
v této pohádce, která je plná 
napětí, ale i písniček a zim-
ních radovánek. Objevují 
význam hudby a zejména 
se seznamují s chováním 
v divadle. Společně si zahrají 
jednoduché situace. 
Přihlášky do �. listopadu 2013.







I. ročník soutěže „O nejlepší adamovský guláš“
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Připravujeme na prosinec:
1., 8., 15. a 22. prosince – Čtyři adventní zastavení

2. prosince – Zájezd na koncert 4Tetu  
(vokální seskupení/tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, 
baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár...)

3. prosince - Adventní biblické zastavení

7. prosince - Zájezd do termálních lázní Györ

8. prosince – Salon adamovských výtvarníků 
(Máte-li zájem představit adamovské veřejnosti svoje výtvarné 
práce, ozvěte se nám na tel. č. 607 518 104, nebo prostřednictvím 
e-mailu mks@mks-adamov.cz).

14. prosince – zájezd do Divadla Bolka Polívky na koncert 
Javorů – Hany a Petra Ulrychových

19. prosince – Vystoupení Jana Vodňanského v pořadu 
„Dejte mi pastelku, nakreslím pejska...“ (pro I. stupeň ZŠ) 
a v pořadu „Jak mi dupou králíci“ (pro veřejnost).

24. prosince – Vánoční trubači

Výstava betlémů ze sbírky F. Mazala a N. Parmové



















30. prosince – vánoční návštěva divadla – tentokrát Měst-
ského divadla Brno, představení „Dvojitá rezervace“ (situ-
ační komedie o přeplněné ložnici). 
K představení: Philip Markham je úspěšný nakladatel dětské litera-
tury, který však má v poslední době dost starostí. Jeho manželka mu 
dává stále důrazněji najevo, že ji nebaví manžel, který za romantický 
večer považuje společné pročítání korektur Medvídka Pú. Nadto jejich 
byt zařizuje módní a extravagantní architekt Alistair Spenlow, jehož 
výstřelky Philipovu konzervativnímu vkusu příliš nelahodí. A ještě 
navíc jeho kolega, úspěšný svůdce žen Henry Lodge si chce půjčit prá-
vě onen byt během účasti Markhamových na jisté slavnostní večeři – 
a samozřejmě pro nic jiného než pro nemanželské zálety. Philip mu byt 
nakonec půjčí, netuší ovšem, že k veselému dostaveníčku jej slíbila dát 
k dispozici i jeho žena Joanna – a to nikomu jinému než Henryho ženě 
Lindě. A aby toho nebylo dost, během nepřítomnosti Markhamových 
si na byt brousí zuby i architekt Spenlow, aby v něm konečně svedl 
Markhamovic služku Sylvii. Tři páry a dvojí nevěra v jediném apartmá 
–už jenom tím je na pořádnou frašku znamenitě zaděláno…

Římskokatolická farnost Adamov oznamuje:
5. listopadu 2013 
Mše svatá v 16:00 hodin v Městském kulturním středisku Adamov, 
od 17:30 hodin „dušičkové zastavení“ na novém hřbitově na Ptačině.



JOSEF ŠTĚPÁN MALEČEK  
30. výročí úmrtí

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 

rozloučit na poslední cestě s paní Jarmilou 
Drbalovou, za květinové dary a vyjádřené pro-
jevy soustrasti.

Manžel František Drbal, syn a pravnuk.

Děkujeme všem za účast na posledním 
rozloučení s panem Vladislavem Zachovalem, 

za projevy soustrasti i květinové dary. 
Manželka Julie, syn Pavel, dcera Petra 

a zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Dne 11. listopadu t. r. vzpomeneme 20. 

výročí úmrtí paní Ludmily Manouškové. Děku-
jeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Synové s rodinami

Narodil se 10. srpna 1890 v Brně. Dětská 
léta a mládí prožil v Adamově s rodiči, kte-
ří měli malý domek vedle pohostinství pana 
Drexlera. Stál naproti dřívější poště, později 
zde byla pekárna. V Adamově bydleli i jeho 
příbuzní - bratr s rodinou a sestřenice, paní 
Stejskalová. Od rodičů se Josef učil poznávat 
adamovské lesy, vidět krásu Moravského kra-
su a milovat tento kraj.

Po vychození školy nastoupil Josef do 
učení ve Vídni. Tam navštěvoval také večerní 
malířskou školu, kde na sebe upozornil svými 
vynikajícími pracemi. Na doporučení učitelů 
získal zemské stipendium, které mu umožni-
lo vystudovat Umělecko-průmyslovou školu 
a Akademii výtvarných umění v Praze. Často 
a rád se vracel do míst svého dětství. Ve svých 
kresbách a obrazech zachytil minulý i soudobý 

Adamov. Dalšími oblíbe-
nými tématy bylo Brno, 
Moravský kras a samo-
zřejmě Praha. Stala se 
jeho druhým domovem 
a velkou láskou. Zobra-
zoval ji olejem, akvare-
lem, pastelem, tužkou, 
uhlem, perem i litografií. 
Stal se hlavním protago-
nistou dokumentu „Sta-
řec most,“ neboť Karlův 
most a panorama Hrad-

čan mnohokrát zachytil 
na svých obrazech. Kromě krás Čech a Moravy 
maloval i krajinu Rakouska, bývalé Jugoslávie, 
Itálie i zemí bývalého SSSR. V Adamově uspo-
řádal Josef Š. Maleček řadu výstav, které byly 
hojně navštíveny. Mnozí jeho přátelé a zná-
mí mají z těchto výstav i z osobních návštěv 
u Malečků v Praze obrazy i menší práce. Josef 
Š. Maleček je také zachycen na dokumentu, 
který byl natočen k šestistému výročí železá-
řské tradice Adamova (1960).

Akademický malíř Josef Š. Maleček zemřel 
22. listopadu 1983 v 93 letech. Za své obdivu-
hodné dílo obdržel řadu ocenění - byl laure-
átem Ceny hlavního města Prahy, nositelem 
titulu Zasloužilý pracovník kultury a k 90. na-
rozeninám mu prezident republiky propůjčil 
Řád práce. Naše město ocenilo jeho kulturní 
přínos čestným občanstvím.

MK

J. Š. Maleček s manželkou a Jaroslavem Zelíkem
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ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 
Škola v přírodě – Chorvatsko

Pátek třináctého je všeobecně považován 
za nešťastný den, to však tentokrát neplatilo 
pro letošní třeťáky. Právě v pátek 13. září t. r. 
jsme odjížděli na školu v přírodě do chorvat-
ské Bašky Vody. Čekala nás sice dlouhá cesta 
přes celou noc, ale všichni jsme se moc těšili 
a nemohli se dočkat. Sluníčko na nás v Chor-
vatsku opravdu čekalo a moře bylo skutečně 
slané – to jsme museli jít vyzkoušet hned po 
příjezdu. Během našeho pobytu u moře jsme 
se všichni zlepšili v plavání a potápění. Na 
vlastní oči jsme také viděli mořského ježka 
i mořské rybky, které neohroženě připlouva-
ly velmi blízko. Podařilo se nám najít na pláži 
i mušličky a postavit několik hrází, které nám 
ale příliv vždy bezpečně rozbořil. Večerní pro-
cházky po pláži a městečku s nákupem suve-
nýrů byly taky moc fajn. Nesmíme také zapo-
menout na úžasnou zmrzlinu, kterou jsme si 
každý den kupovali. Strávili jsme nádherný 
týden plný sluníčka a dovádění v moři, na který 
budeme všichni dlouho společně vzpomínat. 

Evropský den 
jazyků

Stalo se již tradicí na naší škole připome-
nout si každoročně koncem září význam zna-
lostí cizích jazyků pro další, praktický život 
každého z nás. 

Evropský den jazyků byl vyhlášen na 26. září 
na základě prohlášení Rady Evropy v prosinci 
2001 a jeho cílem je propagovat jazykovou roz-
manitost a studium jazyků v zemích Evropy. 

Učitelé cizích jazyků připravují k tomuto 
svátku pro naše žáky speciální vyučovací hodi-
nu. Není jen hravá, žáci při ní musí prokázat 
určité znalosti cizího jazyka, většinou angličti-
ny, a také přirozenou inteligenci, cit pro další 
jazyky, musí zvolit správnou strategii a spolu-
pracovat ve skupině. V každém ročníku je jiná 
jazyková úroveň a znalost, proto i úkoly jsou 
jinak náročné.

V letošním roce například šesťáci museli pro-
kázat znalosti názvů zvířat v angličtině a navíc 
je najít v osmisměrce. Bojovala dvě družstva, 
která skončila s naprosto stejným počtem bodů 
a prokázala velmi dobré znalosti. 

Ve vyšších ročnících pak žáci přemýšleli nad 
anglickými příslovími a hledali jejich podob-
nost s těmi českými anebo řešili historicko-geo-
grafický test (v angličtině samozřejmě) a jeho 
výsledky také navíc museli najít v osmisměrce.

I. Šturchová

3. B v ZOO
V pátek 4. října t. r. se v naší škole slavil 

mezinárodní den zvířat. Naše třída se roz-
hodla, že bude slavit svátek se zvířátky v ZOO 
Brno. Do Brna jsme vyrazili vlakem, zvládli 
jsme i přestup na tramvaj, která nás bezpečně 
dopravila až k zoologické zahradě. Báli jsme 
se, že zvířátka budou po ránu vyspávat, ale 
naštěstí všechna skotačila ve výbězích. Aby 

taky ne! Vždyť sluníčko svítilo o sto šest. Zoo-
logickou zahradu jsme měli téměř celou sami 
pro sebe, vše jsme si tak mohli v klidu prohléd-
nout. Ani hřiště jsme nevynechali. Stihli jsme 
i krmení ledních medvědů, nakoupit malý 
suvenýr a nadělat spoustu fotek. Dopoledne 
uteklo jako voda a my jsme se museli vypravit 
zase zpátky domů.
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ZŠ Komenského 4, Adamov – Pravěk na Švýcárně

ZŠ Ronovská 12, Adamov – Setkání s nevidomými ve škole

Výtvarka je ve škole spíše předmět odpo-
činkový. Ale tentokrát jsme si pěkně mákli.   
Na výtvarné dopoledne na Švýcárně jsme si 
museli za chladného mrazivého rána dojít 
těch pár kilometrů pěšky. 

Čekala tam na nás ve vytopené dílně lek-
torka Iva, která s námi tři hodiny vyráběla 

z keramiky nádoby, zvířátka i figurky Venuší 
z doby kamenné. Tato keramická dílna byla 
totiž druhým úkolem v našem výtvarném pro-
jektu o umění doby kamenné. Někteří z nás 
měli hlínu poprvé v ruce a museli se naučit, jak 
s ní zacházet. Dopoledne uteklo rychle jako 
voda v Křtinském potoce a po našem snažení 

zůstal stůl plný hrnečků, misek, Venuší a zvířá-
tek, které teď čekají na vypálení v peci.

Velmi pěkným a silným zážitkem pro nás 
bylo, když jsme si svoje výrobky mohli vzít do 
temné jeskyně Jáchymky, zapálili si několik 
svíček, které nám nahradily ohniště, a mohli 
si vyzkoušet pocit lidí doby kamenné. Paní Iva 
nám k tomu zahrála na flétnu. 

Celý program se nám moc líbil. Kéž by 
každé vyučování uteklo tak rychle jako toto 
dopoledne.

Šesťáci

Dne 27. září 2013 jsme měli v naší škole 
zajímavou návštěvu. Přišly za námi na besedu 
paní Helena Hádlerová z Černé Hory, Jaroslava 
Zezulová ze Spešova, Věra Peterková z Blanska 
a Kateřina Kubínová se svým vodícím psem 
Daisy z Lomnice. Všechny paní jsou členkami 
Sjednocené organizace nevidomých a slabo-
zrakých z Blanska.

Povídaly si dětmi o tom, jak se zachovat 
a nejlépe pomoci, když na ulici potkají nevido-
mého člověka a k čemu a jak se používá bílá 
hůl. Ukázaly spoustu pomůcek, jenž mohou 
slabozrakým a nevidomým trochu ulehčit 
život. 

A tak jsme poznali speciální budík a hodin-
ky, teploměr, přístroj na rozpoznávání barev, 
čidlo na signalizaci naplněného hrníčku, upra-
vené hry Člověče nezlob se a šachy. Děti si 
mohly vyzkoušet i speciální psací stroj, pro-
hlédly si kalendáře a noviny tištěné v Braillo-
vě písmu.

Děti měly i plno otázek: Jak chodíte naku-
povat? Jak můžete vařit? Jak rozpoznáte pení-
ze od sebe? Jak se orientujete? Kdo vám pomá-
há? Je třeba říct, že naše vzácné návštěvnice 
se obou besed (na Ronovské i na Komenské-
ho) zhostily zcela profesionálně a děti na tato 
setkání určitě dlouho nezapomenou. Obdi-
vujeme je i za to, že neváhaly se vydat k nám 

do Adamova na cestu z různých koutů našeho 
okresu. Děkujeme.

Mgr. Soňa Karásková

A takto svůj zážitek popsaly 
některé děti ze třídy 2.A
Zuzana Grünwaldová
Dnes jsme měli ve škole návštěvu. Přišly k nám 
čtyři slepé paní. Jedna viděla dobře, druhá hůř 
a dvě další vůbec. Ukazovaly nám různé pomůc-
ky. Třeba tam měly vodícího psa. A taky tam 
měly takový bzučák na hrnek.

Jaromír Kolář
Dnes k nám přišly nevidomé paní. Ukazovaly 
nám spoustu zajíma-
vých věcí. Třeba jako 
slepeckou hůl nebo sle-
peckého psa, který se 
jmenoval Daisy. Nebo 
takový přístroj, který si 
daly na hrnek a když 
byl hrnek plný, tak začal 
pípat.

Lucie Valentová
Dnes jsme měli ve škole 
návštěvu. Přijely k nám 
nevidomé paní se sle-

peckým psem. Říkaly nám, jaké to je být slepý 
a ukazovaly nám mluvící telefon, stroj na barvy, 
psací stroj pro slepé a mluvící hodinky.

Filip Sedláček
Přišla k nám návštěva. Byly to nevidomé paní. 
Byl tam moc poslušný pejsek. Vyprávěly zajíma-
vý příběh. Ukazovaly nám mluvící telefon.

Mgr. Věra Rutová
Pokud by chtěl pomoci někdo z dospělých 
jako dobrovolník, je možné se obrátit na 
SONS (Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých) v Blansku, tel.: 516 410 595,  
e-mail: sons.blansko@tiscali.cz,   
www.sons-blansko.cz.
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Mistrovství ČR seniorů 55+ 
Únětice u Prahy – 21. září 2013

Zleva: Josef Grégr (FENYX Adamov), Jiří Karásek (Krumsín), Jiří Němec (FENYX Adamov)

Po juniorech na stupních vítězů i senioři
Senioři FENYX petanque Adamov navázali 

na úspěch svých týmových kolegů z juniorské-
ho družstva. V Úněticích u Prahy se dne 21. září 
2013 konalo MČR 55+ seniorů trojic v petan-
que a adamovští získali bronzové medaile. 
Sdružení FENYX petanque Adamov repre-
zentovali Josef Grégr a Jiří Němec, za nemoc-
ného Jiřího Charváta nastoupil Jiří Karásek, 
hráč Petanque Krumsín. Tým nedosáhl na titul 
jako juniorští hráči, přesto třetí příčka v České 
republice je umístěním vynikajícím.

Adamovští kulaři po odehrání základní části 
postoupili do vyřazovacích bojů z posledního, 
osmého místa. Ve čtvrtfinále narazili na vítěze 
základní části, tým SLOPE Brno. Po dramatic-
kém začátku se nakonec narodil jednoznač-
ný výsledek 13:7 pro FENYX a postup mezi 
poslední čtyři nejúspěšnější týmy. V semifi-
nále čekal soupeř z nejtěžších, úřadující mistr 
ČR, tým složený manželskými dvojicemi Kore-
šů z Českých Budějovic a Valenzových z Karlo-
vých Varů. Favorit svoji roli potvrdil a nedal hrá-
čům FENYXu během utkání ani malou naději 
na boj o zlatou trofej. Utkání skončilo jedno-
značně 0:13. 

Adamovským nezbylo nic jiného, než všech-
ny síly soustředit na poslední utkání o bronzo-
vé medaile. Toto malé finále se nakonec poda-
řilo vyhrát a poháry za třetí místo putovaly do 

Adamova za vítězství proti kombinovanému 
pražskému týmu Rytířů z Kolové a Krejčínů 
z Kulové osmy. Přemožitel adamovských hráčů 
ze semifinále nakonec obhájil mistrovský titul.

TURNAJ PRO AMATÉRY – „AMATÉR Špachtle“
Dne 4. 10. 2013 se uskutečnil v Šipkovém 

klubu turnaj pro amatéry o putovní pohár 
„PEPIN,“ kterého se zúčastnilo 14 hráčů. Pro 

první tři byly připraveny poháry a pro prvních 
šest věcné ceny. Také byla vyhodnocena nej-
lepší žena, kterou se stala Věra Rutová. V ceně 

startovného měli účastníci zajištěno i občerst-
vení. Vítězem se stal Luboš Lukáš, který ve finá-
le zdolal obhájce loňského vítězství Vladimíra 
Ruty a do dalšího ročníku se stal majitelem 
putovního poháru „PEPIN“. Zatím se ještě niko-
mu nezdařila obhajoba minulého vítězství.

Celkové pořadí :
1. Lukáš Luboš 8. Žlůva Bohumil
2. Ruta Vladimír 9. Ruta Martin
3. Rutová Věra 10. Haluzová Monika
4. Tříska Robert 11. Krátký Lukáš
5. Buřík Zdeněk ml. 12. Klimeš Matěj
6. Moser Dominik 13. Dudík Michal
7. Čáp Milan 14. Hájková Naďa
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4. MISTROVSTVÍ JIŽNÍ MORAVY VETERÁNŮ V ŠIPKÁCH 
KONANÉ JAKO MEMORIÁL MARTINA A ZDENKA TASCHE
Dne 21. 9. 2013 se konalo v prostorách 

Šipkového klubu Adamov již čtvrté mis-
trovství jižní Moravy veteránů – memoriál 
Martina a Zdenka Tasche. Toto mistrovství 

pořádal Šipkový klub Adamov pod záštitou 
Jihomoravského oblastního šipkového sva-
zu a města Adamov. Mistrovství se konalo 
ve dvou kategoriích od 40 do 50ti let a nad 

50 let. Vítězové jednotlivých kategorií se 
pak utkali o putovní pohár memoriálu. 
Poprvé byl vložen doplňkový turnaj žen 
a také turnaj náhodně losovaných dvojic.

Náhodně losované dvojice vyhráli 
Ruda Staněk s Renatou Kučerovou, před 
Petrem Zalabou se Zdenkou Dudíkovou 
a na třetím místě skončili Jaroslav Pátek 
s Františkem Kulhavým. 

Celkovým vítězem a majitelem putov-
ního poháru se stal po vítězství nad Jiřím 
Vosou Martin Réda. Poháry, finanční 
odměny a věcné ceny v každé katego-
rii po turnaji předával prezident JMOŠS 
Michal Pokorný a předseda ŠK Adamov 
Milan Dudík.

nad 50 let
1. Jiří Vorsa
2. Zahradník Jan
3. Pořízek Jaromír
4. Robert Tříska
5.-6. Miroslav Pouchlý, Pečinka Luboš
7.-8. Michal Pokorný, Kulhavý František
9.-12. Zdenek Jiroušek, Milan Dudík

40 až 50 let
1. Martin Réda
2. Ivo Tretra
3. Petr Zalaba
4. Ruda Staněk
5.-6.  Jiří Kelner, Miroslav Dobrovolný
7. Jaroslav Pátek

ženy
1. Martina Chudá
2. Renata Kučerová
3. Ilona Klimešová
4. Jitka Treterová
5. Jana Štrajtová
6. Zdenka Dudíková

Výsledková listina:
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Atletické závody
V úterý 12. září t. r. se na ulici P. Jilemnic-

kého sešly děti, které měly chuť běhat, skákat 
a házet do dálky. Než se zapsali všichni závod-
níci, tak si děti mohly vyzkoušet svou šikovnost 
při chytání rybiček, skákání v pytli nebo přená-
šení míčku na lžíci. Potom jsme se trošku roz-
cvičili a hurá na stanoviště jednotlivých disci-
plín. Rozhodčí radili, povzbuzovali, ale zároveň 
dbali, aby nedošlo třeba k přešlapům. Závod-
níci se snažili a s úsměvem si vše užívali. 

Než se porovnaly výsledky, děti se opět 
zabavily na stanovištích nebo si vyhrály 
s plachtou. Každý si mohl ještě hodit nebo sko-
čit jenom tak pro sebe. 

Nakonec byl každý odměněn a ti nejlepší 
ve své věkové kategorii si odnesli navíc diplom 
a něco malého na mls a na památku. 

D. Hrubá, Sokol Adamov 

Hokejový oddíl 
TJ Sloup – TJ Spartak Adamov 1:3   
(1:2, 0:0, 0:1) 
Góly a asistence za Adamov: Juřena (Kilián), 
Milfait (Gistr), Dvořák (Kolenáč) 

Úvodní zápas nové sezóny pro oba soupeře. 
Adamov začal hned v úvodu náporem a obrov-
skou gólovou šancí. Pravidlo nedáš – dostaneš 
se naplnilo a ihned po protiútoku se soupeř 
ujal vedení. Adamov pokračoval v tlaku, lépe 
bruslil a s chutí a obrovským nasazením hrají-
cí Kilián zavezl puk za branku, překrásně našel 
před brankou Juřenu a ten nekompromisně 
zavěsil. Územní a herní převahu pečetil v I. tře-
tině Milfait po vybojovaném puku u mantinelu 
obránce Gistra. 

Výsledek druhé třetiny vypovídá o tom, že 
vedení o gól dokáže adamovské hráče uspat. 
Slabina proměňování šancí přetrvává. Namís-
to přímého tahu na branku a střely od kruhů 
hráči nesmyslně dělají další kličky. Zásluhou 
Dobeše v brance Adamov neinkasoval. 

Třetí třetina byla vyrovnaná, víc šancí ke 
skórování měl Adamov. Jednu z mnoha pro-
měnil nádherným gólem obránce Dvořák, kte-
rý si sjel od modré čáry a Kolenáč našel jeho 
hokejku přesně. Soupeř se nezmohl ani na hru 
bez brankáře.

Na úvod sezóny dobrá hra, Milfait nepro-
měnil minimálně čtyři tutovky. Nejlepším hrá-
čem na ledě byl Kilián. 

Oddíl  
stolního tenisu 

Děti, přijďte si zahrát stolní tenis!
Tréninky pro děti ve věku od 8 do 13 let pro-

bíhají každé pondělí a středu od 17:30 do 18:30 
hodin. Scházíme se v herně stolního tenisu na 
ulici Družstevní (vchod naproti vlásence) a tré-
ninky jsou zdarma. S sebou stačí vzít přezůvky, 
rakety máme k zapůjčení. V případě jakéhokoli 
dotazu mě můžete kontaktovat.

Martin Všianský, tel: 739 383 014, e-mail: 
martinvsiansky@gmail.com

TJ Spartak Adamov

Turistický oddíl 
PLÁN VYCHÁZEK
16. 11. 2013 – sobota - vycházka do okolí Ada-
mova, délka 13 km.
Odjezd autobus č. 157 z nádraží v 8:28. Trasa: 
Křtiny - Rudice - Klepačov - Blansko.
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Maratonské loučení s létem
Celkem 17x se běhala od r. 1980 v Adamo-

vě silniční Adamovská třicítka. Běh se pořá-
dal vždy v lednu a mezi tehdejšími účastníky 
nechyběl ani československý reprezentant 
v triatlonu Tomáš Kočař z Brna. Byl to právě 
tento známý sportovec, který se po úspěšné 
sportovní kariéře nyní věnuje funkcionařině 
a se svými spolupracovníky z Galantu Brno 
vymyslel a připravil letošní premiérový běžec-
ký závod, Brněnský masakr o délce 61 km 
a převýšení skoro 2 km, jehož trať vede ponej-
více terénem severního okolí Brna. 

Vytrvalci, kteří letos v sobotu 21. září Ada-
movem dvakrát probíhali, měli v době druhé-
ho průběhu městem v nohách právě 30 km, 
což byla ale tentokrát pouze polovina nelehké 
trasy s těžkými výběhy a dvoukilometrovým 
převýšením. Od plavecké haly v Brně - Řečko-
vicích v 7 hodin ráno „odplavalo“ víc než 300 
zdatných mužů a žen z celého Česka a Sloven-
ska, když po úvodním trysku přírodním parkem 
Baba se jim do cesty postavila rozhledna Babí 
lom i s jeho skalnatým hřebenem, aby poté při-
supěli ke kostelu do Vranova, nikoli proto, aby 
se zde pomodlili za spásu své duše, ale pro-
tože tu pro ně byla zřízená občerstvovací sta-
nice. Seběh po rozbité lesní cestě do Adamova 
nebyl pro dolní končetiny účastníků žádným 
odpočinkem a po následném rychlém zdolání 
Nového hradu a úprku k Máchovu pomníku se 
při klesání serpentinami Doubské cesty začal 
běžecký had již značně natahovat.

Ti nejlepší přiběhli po deváté ráno podru-
hé toho dne do Adamova. Neprodával se tu 
na náměstí burčák, jak se mylně domnívali 
někteří místní obyvatelé, ale byla tu pro ultra-
maratonce instalována druhá občerstvovačka. 
Aktéři této běžecké hry po občerstvení pokra-
čovali směrem vzhůru na Alexandrovku a přes 
Babice lesními pěšinami dolů k řece. Před 
doběhem na kontrolu v Bílovicích museli ještě 
proběhnout okolo arboreta nad Řícmanicemi. 
To již byl osamoceně v čele závodu syn hlav-
ního organizátora 21 letý Lukáš Kočař a jak 
jinak také výborný triatlonista. Svýma nohama 
začal rychle obracet jednotlivé stránky Knihy 
lesů, vod a strání od S. K. Neumanna, neboť se 
ocitl v krajině, která tomuto mistru rýmů tolik 
učarovala. Okouzlila zřejmě i mladého Lukáše, 
neboť mu cesta k cíli ubíhala zatraceně rychle.

Nepříjemné stoupání k bílovickému komí-
nu a od palouku U Luže dolů k Myší díře a od té 
opět nepříjemný výstup na padesátý kilome-
tr do Útěchova. To už začínalo být při výtečné 
běžecké formě Lukáše Kočaře zřejmé, že ho 
z první příčky již nikdo nesestřelí. Ani nadějný 
mladý běžec 22-letý Kamil Pulicar z Brna, který 
v březnu absolvoval Běh na Nový hrad a týden 
před masakrem docílil pátého místa v Brněn-
ské pětadvacítce. Okolo Ořešína, Soběšic 
a Zamilovaným hájkem do cíle v řečkovickém 

Sportareálu vedoucí běžec Lukáš Kočař (Ekol 
Elite Brno) nepolevil a výsledek jeho snahy byl 
šokující: Jako jediný prolomil hranici pěti hodin 
a dosáhl vynikajícího času 4:57 hod. Kamil Puli-
car přiběhl na druhém místě s 20ti minutovým 
odstupem v čase 5:17 a o své umístění v závě-
ru ještě těžce zápolil s třetím 31-letým Jiřím 
Procházkou (XTR Crew) - 5:18 hod. Na přední 
místa se výbornými výkony pod 6 hodin pre-
zentovalo celkem 19 vytrvalců, mezi němiž 
byli Daniel Rubič, Vít Otevřel, Petr Zimáček 
(Čeložnice), vítěz čtyřicátníků Milan Nikodém 
(Slovensko), Jan Včelák (Řevnice), Vít Kněžínek, 
Adam Krutiš, Ondřej Strnad (Brno-Medlánky), 
Jaroslav Bohdal (Kladno), Jiří Martikán (Frýdek-
Místek) a znalec místních tratí Dušan Alman 
(Babice n. Svit.). Dalších 47 účastníků zvládlo 
trasu pod 7 hodin, což jsou také výkony hod-
né obdivu. Z těchto zarputilců uvedeme vítěze 
nadpadesátníků Milana Mišáka, Františka Sla-
ninu z Brna, nejlepší ženu Lenku Horákovou 
- 6:32 hod, Pavla Kubíka z Blanska, čerstvého 
pokořitele běhu na 100 mil Olešnice-Jedovni-
ce-Luleč u Vyškova a zpět Tomáše Ulmu z Pra-
hy, druhou ženu Pavlu Všetečkovou, nejúspěš-
nějšího nadšedesátníka Jaroslava Kašeho (Bar-
nex Sport Brno), Roberta Mazúra (Slovensko), 
Jana Němce (Chrastava), třetí ženu Annu Čaj-
kovou a velice známou cestovatelku po nebez-
pečných světových koutech 51-letou Alenu 
Žákovskou (Horizont Kola Novák Blansko). 

Z další skupiny zkušených vytrvalců, které 
známe z adamovských běhů, můžeme jme-
novat Ladislava Rozmana z Brna, Jiřího Brt-
níka z Babic, Jiřího Skotáka z Ráječka (rodáka 
z Adamova) a Oldřicha Šperku z Jedovnic, kteří 
své velké úsilí korunovali osobním úspěchem. 
Nejstarší dáma startovního pole 59-letá Hana 
Kašová (Barnex Sport Brno) proplula trasou za 
8:01 hod a nechala za sebou ještě devadesátku 
vesměs mladších soupeřů! Nešťastná Veronika 
Kleinová (Vráž u Berouna), které letos navž-
dy odešel její životní i maratonský druh Jan 
Kotouček, již několikrát úspěšně absolvovala 
etapový Moravský ultramaraton, odbývající se 
každý rok v červenci v okolí Lomnice u Tišnova 
a brněnský závod zvládla za 8:18 hod, když za 
jejími zády skončil v srpnu se po Sibiři toulající 
dobrodruh Milan Daněk (Horizont Kola Novák 
Blansko) a exreprezentant 53-letý Petr Solnič-
ka z České Lípy (ten zvládal před lety úspěšně 
náročné ultramaratony na 24 a 48 hodin). Mar-
tina Němečková z Prahy byla letos v červenci 
nesmírně šťastná, že dokončila masochistic-
ký běh na 100 mil, který vede převážně bla-
nenským okresem. Při masakru dostala také 
zabrat, jak je však jejím dobrým zvykem, do 
cíle se doplazí vždy za všech okolností. Zde 
nepřekročila hranici deseti hodin a ze třiceti 
soupeřek jich 9 překonala. 

Nejstaršímu šlapači 72-letému Josefu Holé-
mu z Moravské Slavie byl naměřen čas 10:07 
hod, což je pro tuto již vysokou věkovou skupi-
nu výkon velice zdatný. Soutěžilo se i ve dvoji-
cích (museli doběhnout společně) a v této sku-
pině bylo nejúspěšnější kuřimské duo Marek 
Jaskulka-Lubor Šťasta. Tak jako letos v srpnu 
v Adamově tak i při tomto zářijovém výběhu se 
dobře předvedl brněnský pár spřízněných duší 
Dana Dočkalová-Karel Halouzka. Převážná část 
vytrvalců náročnou trasu ultramaratonu na 61 
km zvládla velice dobře a rychle - někteří i za 
pomoci trekkových holí a pouze menší část 
masochistického davu musela konstatovat, že 
se skutečně zmasakrovala. 

Pavel Košťál 

Samuraj 
Adamov 

informuje
V sobotu 5. října t. r. jsme vyrazili na první 

turnaj přípravek v tomto školním roce. Ten-
to turnaj se pro nás vyvíjel velice příznivě. Iva 
Kolářová a Veronika Slivoňová vybojovali první 
místo a Jožka Krátký se umístil na místě dru-
hém. Bojovnost ukázal i Jaromír Kolář, ale na 
soupeře to zatím ještě nestačilo. Tento turnaj 
byl první prověrkou před Mistrovstvím Moravy 
mláďat, na které pojedeme 26. listopadu 2013. 
Předvedené výkony jsou velkým příslibem pro 
dobré výsledky na tomto turnaji.

Také zveme zájemce o judistický sport na 
naše tréninky, které se konají v pondělí a ve 
čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin v tělocvič-
ně na ZŠ Komenského. Rádi v našich řadách 
přivítáme každého, kdo by chtěl tento sport 
vyzkoušet.
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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

INZERCE
Rekonstrukce bytových jader. Provádíme 
– obkladačské, podlahářské, zednické práce. 
Tel. č. 603 752 493, více informací najdete na  
www.ADAMOstav.cz. 
MALBY – NÁTĚRY bytů, schodišť, sklepů, 
nátěry radiátorů, dveří. Veškeré malířské 
a natěračské práce, tel. č. 607 762 168, e-mail 
tomasfabicovic@seznam.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 Veronika Kratochvílo-
vá. Telefon 542 213 285, mobil 724 771 262.
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, sta-
ré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, 
jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - 
pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nej-
vyšší možné ceny. Info na tel. č. 724 229 292.
Podlahářství Gregor – pokládka a lepení kober-
ců a PVC, montáž plovoucích podlah dřevě-
ných, korkových a laminátových aj. Nabízíme 
kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, 
email zdenekcrom@seznam.cz.
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 . Adamov 
a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!













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

Ing. Vladimír Bílý
• Antény
• Satelity
• Kamery 

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

Nabízím k prodeji pomník včetně obrubníků 
na starém hřbitově v Adamově I., cena levně 
– dohodou. Zájemce se může přihlásit na tel. 
č. 732 492 689.
Pronajmu garáž na ulici Komenského naproti 
bývalému internátu od 1. 11. 13.  
 Tel. 604 465 465.
Pronajmu pěkný dvoupokojový byt na ulici 
Opletalova, volný ihned, tel. č. 724 029 828.
Prodám případně pronajmu garáž v Olšičkách 
v Adamově, cena dle dohody.   
Tel. č. 775 399 129.
Přijmeme zdravotní sestru do interní ambulan-
ce v Adamově na částečný úvazek, nástup mož-
ný od 1. 11. 2013. Kontakt: 516 446 207, 774 288 
211, e-mail ambulance@interna-adamov.cz.
Prodám nebo pronajmu garáž na ulici Plotní, 
tel. č. 601 558 216.
Pronajmu byt 1+1 na ulici Sadová v Adamově 
od 1. 11. 2013. Cena 6700,- Kč/měs. vč. inkasa. 
Tel. č. 736 525 833.
Masážní studio v Adamově nabízí mobilní 
masérské služby (klasické, havajské, medové, 
lymfatické, motýlí – pro děti, alfa masáže…) 
přímo u Vás doma, na pracovišti, na kulturních 
a sportovních akcích apod. Informace a objed-
návky: mobil 733 500 567, email masaze.ada-
mov@seznam.cz.
Pronajmu zděnou garáž v Adamově, v zatáčce 
na Kolonce, možno i dlouhodobě. Volná od lis-
topadu 2013. Tel. č. 777 041 491.



















Upečeme pro Vás na vánoční stůl: Vánoční cuk-
roví, medovník, perníkové kolekce na stromek, 
chaloupky, svícny. Na mikulášskou nadílku peče-
me perníkové čerty, Mikuláše a pro neposlušné 
děti cukrové uhlí. Objednávky přijímáme na tel. 
č. 606 229 697 nebo osobně na naší provozovně 
na Lesní 3, Adamov. Informace na www.Luna-
adamov.cz nebo na facebooku: Luna adamov.
Prodám křeslo (zn. Vladko z Vyvolených) vč. 
podnožky, pratelné potahy, barva krémová, 
cena 1000,- Kč. Tel. č. 607 973 779.
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• 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

Prodej objektu určeného k podnikatelským aktivitám, situovaného v průmyslové zóně města 
Adamov nedaleko Brna. Samostatná jednopodlažní budova stojící na vlastním pozemku 
má zastavěnou plochu 530 m2 a půdorysný rozměr 12,80 m x 41,10 m. Součástí nabídky 
je i přiléhající volná plocha o výměře 730 m2, v případě zájmu je možné se dohodnout na 
části sousední parcely – stavební místo. Obvodové zdivo a příčky tvoří betonový monolit, 
podlaha je z litého betonu, okna klasická dvojitá-dřevěná. Středem objektu prochází 
centrální chodba o rozměrech 1,90 m x 41,40 m, která je na obou koncích uzavřena 
křídlovými dveřmi. Provozní výška místností je 2,70 m. Půdorysné rozměry místností 
pro hlavní podnikatelské aktivity jsou o ploše 30 – 90 m2. Další místnosti tvoří kanceláře, 
sklady a sociální zařízení. Pravidelný vlakový spoj (hlavní nádraží Brno-Adamov) 18 minut.

Realitní a developerská společnost DS REAL STAV, s.r.o.

Viniční 82, 615 00  Brno
Tel. :  605 299 946, 548 213 073

info@dsrealstav.cz
www.dsrealstav.cz

Cena: 1.750.000,- Kč

NABÍZÍME VÁM KE KOUPI PODNIKATELSKÝ OBJEKT ZA CENU BYTU!
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační 
komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, R. Kolář, V. Dudíková, J. Králíčková, L. Vrožinová, S. Můčková. Odpovědný pracovník V. Dudíková, 
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 630, mobil: 773 990 476, e-mail: veronika.dudikova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 15. dne v měsíci. Za 

obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: MIKADAPRESS s.r.o., Kolonie 448, 679 04 Adamov.

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

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 30.11.2013 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


