ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
PROSINEC 2013
Komise PZMA & MA21, za finanèní podpory Jihomoravského kraje,
OOB Spartak Adamov, MÌSTO ADAMOV, JSDH a MKM Vás zvou na
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MIKULÁŠSKÝ

BÌH DO VRCHU
7. 12. 2013

sobota

Závodí se v tìchto
kategoriích:

- rodièe s dìtmi do 6 let

Registrace PØIHlÁŠEK

v

13.30

v MKM

- chlapci a dívky

- 4-6, 7-10, 11-14, 15-17 let
- muži A ŽENY 18-39, 40+ let
- umìlecký dojem
- nejmladší úèastník

- nejstarší úèastník
STEVNÍ
na ulici DRUŽ
START
Doprovodné akce MKM PRO DÌTI

v

14.00

PrùbìžnÝ
START

S MAlÝM OBÈERSTVENÍM

ÈEKAJÍ NA VÁS

Odmìny a ceny

PUTOVNÍ POHÁR
PRO CELKOVÉHO
VÍTÌZE

A pøedávání odmìn ÚÈASTNÍKÙM

V CÍLI PO VRCHOLNÝCH SPORTOVNÍCH VÝKONECH
vyhlášení výsledkù V MKM NEJPOZDÌJI V 16.15 h

PØIJÏTE SE POBAVIT, JIŽ POTØETÍ SI ZAZÁVODIT,
POKRAÈOVAT V TRADICI ADAMOVSKÉ ZÁBAVY A SPORTU.
NENÍ DÙLEŽITÉ ZVÍTÌZIT, ALE ZÚÈASTNIT SE A POBAVIT SE !

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

KALENDÁŘ
NAROK
ROK
2013
KALENDÁŘAKCÍ
AKCÍ NA
2013

10.11. - 10:00

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

Rozsvícení
Název akce vánočního
či setkání stromu

Město
Adamov, MKS
Pořadatel

Bohoslužba, požehnání přinesených adventních věnců

Farnost Adamov

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

7.12.

Čtvrté narozeniny šipkárny

Šipkový klub

8.12.

Mikulášská vycházka

TJ SPARTAK - oddíl turistiky

8.12. - 10:00

Florbalový turnaj - dorost

Sokol Adamov

8.12. - 10:45

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

Farnost Adamov

28.11.
Datum
Prosinec

Florbalový turnaj - žáci

1.12. - 10:45

8.12.
8.12. - 17.12.

Adventní zastavení

MKS

Tradiční Salon Adamovských výtvarníků

MKS - společenské centrum

11.12.

Vánoční turnaj pro mládež

Šipkový klub

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

24.12.

Sváteční zastavení s Brněnskými trubači

MKS

24.12. - 21:00

Půlnoční, chrámový sbor a lidové koledy

Farnost Adamov

25.12. - 10:45
1.1.2014

Vánoční bohoslužba, chrámový sbor a lidové koledy

Farnost Adamov

Novoroční výstup na Babí lom

TJ SPARTAK - oddíl turistiky

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 PROSINEC


Středa 4. 12. 2013

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Od 16:30 hodin si budeme v klubu hrát, soutěžit a dovádět s čertíky a anděly. Mikulášská
nadílka se spoustou dobrot bude připravena pro všechny děti.


Čtvrtek 12. 12. 2012

VÁNOČNÍ DÍLNA I.

Výroba vánočních svícnů. Začátek v 16:00 hodin.


Čtvrtek 19. 12. 2013

VÁNOČNÍ DÍLNA II.

Výroba ozdob na stromeček a krabiček na dárky. Začátek v 16:00 hodin.


Omezení provozu Městského klubu mládeže v prosinci 2013
17. – 20. 12. 2013		
23. 12.; 27. 12.; 30. 12.; 31. 12. 2013


– otevřeno 15:30 – 19:00 hod.
– zavřeno

OZNÁMENÍ

uložte si
do svého mobilu

Na základě mnoha žádostí od občanů
města oznamuje Městská policie
Adamov dostupnost telefonních čísel.
Na telefonním čísle 602 515 387 jsou
strážníci k dispozici v pracovní dobu,
to znamená při výkonu služby na území
města.
V případě, že toto číslo je nedostupné
(MP Adamov neslouží), je k dispozici
pohotovostní
telefonní
číslo
773 990 123. Na této lince strážníci
poskytnou pomoc v podobě pokynů
a rad jak postupovat dále v dané
záležitosti.
Městská policie Adamov
Mgr. Vítězslav Červený

ZPRÁVY
Z MATRIKY
Blahopřejeme
1. 11. 2013 Marie Poková, 84 roky,
Komenského 1
3. 11. 2013 Josef Lachman, 90 roků,
Komenského 11
5. 11. 2013 Mgr. Jiří Ambrož, 84 roky,
Opletalova 38 B
6. 11. 2013 Libuše Konečná, 80 roků,
Petra Jilemnického 12
10. 11. 2013 Vlasta Doláková, 95 roků,
Petra Jilemnického 10
13. 11. 2013 Marta Vacková, 70 roků, Sadová 27
15. 11. 2013 Karel Pilát, 70 roků,
Petra Jilemnického 25
17. 11. 2013 Jiřina Beranová, 88 roků,
Fibichova 6
19. 11. 2013 Leopold Kalus, 84 roky,
Petra Jilemnického 25
23. 11. 2013 Emilie Procházková, 91 rok,
Petra Jilemnického 4
23. 11. 2013 Libuše Trávníčková, 83 roky,
Komenského 1
26. 11. 2013 Jindřiška Pokorná, 83 roky,
Dvořákova 6
26. 11. 2013 Dášenka Pilátová, 75 roků, Údolní 3
29. 11. 2013 Zdeňka Doležalová, 83 roky,
Fibichova 8
Úmrtí
6. 11. 2013 Ivo Gebauer, roč. 1957,
Družstevní 8

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR za město Adamov
Účast voličů:
Celkový počet oprávněných voličů 3789
Počet voličů, kteří se dostavili k volbám 2 263, to je 59,73 %
Celkem odevzdáno 2 263 úředních obálek, z toho 2 237 platných hlasů
Dosažené pořadí stran v Adamově:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.-16.
15.-16
17.
18.

Název politické strany

Počet hlasů

Vyjádřeno v %

Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
TOP 09
Křesťanská a demokratická unie-Československá
strana lidová
Úsvit přímé demokracie
Občanská demokratická strana
Strana zelených
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
Strana Práv Občanů - ZEMANOVCI
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Politické hnutí Změna
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Koruna Česká
(monarchistická strana Čech,Moravy a Slezska)
Strana soukromníků České republiky
Hlavu vzhůru – volební blok
LEV 21 - Národní socialisté

642
419
336
162
155

28,7
18,73
15,02
7,24
6,93

145
107
88
67
41
39
12
7
5
4

6,48
4,78
3,93
3,0
1,83
1,74
0,54
0,31
0,22
0,18

4
3
1

0,18
0,13
0,04

Informace o volebních výsledcích za Adamov jsou uvedeny na www. adamov.cz.
Všechny volební informace lze získat na internetové adrese www.volby.cz

Termíny uzávěrek do ZPRAVODAJE
Uzávěrky pro příspěvky do zpravodaje
pro rok 2014 jsou následující:
VYDÁNÍ
UZÁVĚRKA
Lednové č. 01/2014
do 9. 12. 2013
Únorové č. 02/2014
do 17. 1. 2014
Březnové č. 03/2014
do 17. 2. 2014
Dubnové č. 04/2014
do 17. 3. 2014
Květnové č. 05/2014
do 15. 4. 2014
Červnové č. 06/2014
do 16. 5. 2014
Červencové + srpnové do 15. 6. 2014
č. 07+08/2014
Zářijové č. 09/2014
do 15. 8. 2014
Říjnové č. 10/2014
do 15. 9. 2014
Listopadové č. 11/2014 do 17. 10. 2014
Prosincové č. 12/2014 do 15. 11. 2014
Odpovědná pracovnice: Veronika Dudíková,
email: veronika.dudikova@adamov.cz, mobil
773 990 476, pevná linka 516 499 630 nebo mů-

žete přijít osobně na pokladnu MěÚ Adamov,
v době pokladních hodin: Po a St 8:00 – 12:00,
12:30 – 17:00 h a Út 8:00 – 11:00 h.

PROVOZ ORDINACÍ
V PROSINCI 2013
MUDr. Bernášková Alena
neordinuje: 23., 30. a 31. 12. 2013
MUDr. Martincová Alžběta
neordinuje: 13., 19., 20., 27., 31. 12. 2013
MUDr. Škvařilová Zdena
neordinuje: 20., 23., 27., 30. 12. 2013
MUDr. Kuchařová Zuzana
neordinuje: 23., 31. 12. 2013
MUDr. Košťálová Lenka
neordinuje: 27., 30. 12. 2013

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v měsíci prosinci 2013 a na počátku měsíce ledna
2014 bude mít Městský úřad Adamov
omezeny úřední a provozní hodiny pro
veřejnost, a to následovně:
Obě budovy úřadu budou zcela
uzavřeny:
 v pondělí 23. 12. 2013
 v pátek
27. 12. 2013
 v pondělí 30. 12. 2013
 v úterý
31. 12. 2013
 ve čtvrtek 2. 1. 2014
Od 6. 1. 2014 bude Městský úřad opět
fungovat v běžném rozsahu úředních
a provozních hodin.
Děkuji všem občanům za pochopení
a přeji jménem všech zaměstnanců Města Adamov krásné a klidné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2014.
PhDr. Vlasta Kubenová, tajemnice


ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání Zastupitelstva města
Adamova
Na 25. zasedání konaném dne 21. 10. 2013
mimo jiné ZM:
 vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru konaného dne
17. 10. 2013,
 schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10880/13/LCD ze dne 27. 6. 2013,
mezi Městem Adamov a Českou spořitelnou, a.s.,
 vzalo na vědomí informaci o zajištění přístupu členů Zastupitelstva města Adamova jako schvalujícího orgánu
k mezitímním účetním závěrkám Města
Adamova, dle Vyhlášky o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ze
dne 22. 7. 2013,
 uložilo starostovi předložit návrh rozpočtového provizoria na období leden – únor 2014 ke schválení Zastupitelstvu města Adamova v termínu
do 31. 12. 2013 a předložit návrh rozpočtu na r. 2014 ke schválení Zastupitelstvu města Adamova v termínu do
28. 2. 2014,
 schválilo přijetí účelové dotace ve výši
131.000,- Kč na zabezpečení voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
vyhlášených na 25. a 26. října 2013,
 schválilo přijetí účelové dotace z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 29.393,66 Kč, určené
Základní škole a mateřské škole Adamov,
na dofinancování projektu „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní
školy a mateřské školy Adamov“,
 schválilo směnu pozemků a části pozemků mezi městem Adamov a Mendelovou univerzitou Brno a uložilo Radě
města Adamova projednat a schválit
příslušnou smlouvu,
 souhlasilo s realizací projektu s názvem
„Koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města Adamova – 2. etapa“, s přijetím 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 schválilo záměr přijetí úvěru
ve výši nezbytné k zajištění spolufinancování, a to ve výši 1 750 000,- Kč,
 schválilo rozpočtové opatření č. 6/2013
dle rozpisu,
 schválilo aktualizaci „Plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací“ pro období 2014–2018.


Z jednání Rady města Adamova
Na 69. schůzi konané dne 21. 10. 2013
mimo jiné RM:
 vzala na vědomí zápis z 28. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov
a místní Agendy 21,
 odvolala s účinností od 1. 11. 2013
z členství v Komisi Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 pana
Zdeňka Kufu,
 schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na část
varovného systému ochrany obyvatel
před povodněmi pro město Adamov
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 3/5, Brno,
 schválila Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě R 000918/1/ na dotační management
v rámci projektu „Územní plán Adamov“
se společností RENARDS, s.r.o., Brno,
 schválila Mandátní smlouvu na provedení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce veřejného
osvětlení města Adamov – 2. etapa“ pro
Město Adamov s Mgr. Ing. Ladislavem
Kavříkem, Brno,
 schválila text Výzvy k podání nabídky na
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky pod označením K 00063 – „Koncepce
rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města Adamova – 2. etapa“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění
a schválila složení komise pro otevírání
obálek a hodnotící komisi (hodnotící
komise je pověřena otevíráním obálek
s doručenými nabídkami) pro vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v téže věci,
 schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12074339 se společností
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice,
 schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12074403 se společností
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice,
 schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12074413 se společností
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice,
 schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12074436 se společností
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice,
 schválila text Dokumentace nabídkového řízení pro poptávkové řízení na

služby „Zajištění veřejných služeb pro
přepravu cestujících městské hromadné dopravy v Adamově – zóna 215“ zadávanou v nabídkovém řízení dle § 10
a následujících zákona č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a schválila složení hodnotící komise, kterou
pověřila výkonem funkce pro otevírání
obálek s nabídkami v této věci,
 vzala na vědomí žádost České pošty,
s. p. ze dne 7. 10. 2013 o prominutí valorizace a neschválila prominutí valorizace České poště, s. p. za pronájem nebytových prostor v Domě služeb na ul.
Družstevní 1 v Adamově,
 schválila v souladu se zněním Pravidel
pro hospodaření s byty v majetku města
Adamova vyřazení žádostí o pronájem
bytu dle zápisu,
 schválila v souladu se zněním čl. 5 odst.
5.6 Pravidel pro hospodaření s byty
v majetku Města Adamova Smlouvu
o nájmu bytu č. 05/2013/B k bytu č. 33
na ul. Komenského 6 v Adamově s žadatelem uvedeným v zápise, který se
umístil na prvním místě v pořadí žádostí
o pronájem bytu. Pořadí žádostí žadatelů o pronájem sestaveného pověřenou pracovní skupinou dne 14. 10. 2013
Rada města změnila dle důvodu hodného zvláštního zřetele,
 vzala na vědomí Plán odpadového hospodářství Města Adamova pro období
2013-2017 zpracovaný firmou ECO - Management, s.r.o. Brno,
 schválila Dodatek č. 1 k Mandátní
smlouvě číslo R 000756 (MDM-1080016)
ze dne 22. 8. 2008 se společností RENARDS, s.r.o., Brno,
 souhlasila s podáním žádosti Základní
školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace, o dotaci z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na financování projektu „Rozvoj vzdělávacích programů pro
pracující v sociální oblasti jako podpora
konkurenceschopnosti na trhu práce“,
 neschválila dotaci z rozpočtu města
Adamova na r. 2013 Středisku rané péče
Tamtam, Jungmannova 25, Olomouc,
 schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 6/2013,
Na 70. schůzi konané dne 6. 11. 2013
mimo jiné RM:
 vzala na vědomí zápis z 32. zasedání
Kulturně informační komise,
 doporučila ZM odprodat část pozemku
parc. č. 392/5 o výměře 10 m2, JUDr. La-

dislavovi Šťovíčkovi, Brno a Jaromíře Radiové, Spešov,
 schválila kupní smlouvu o prodeji pozemku č. 11/2013/PP mezi kupujícím,
Městem Adamov a prodávajícími, JUDr.
Ladislavem Šťovíčkem, Brno a Jaromírou Radiovou, Spešov,
 schválila Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie
C č. 9550412361 s firmou E.ON Energie, a. s., České Budějovice,
 schválila smlouvu o produkci ohňostroje na prostranství u MKS č. 1/2013 uzavřenou mezi Městem Adamov a panem
Zdenkem Stloukalem, Adamov,
 schválila smlouvu o produkci ohňostroje u Alexandrovky č. 2/2013 uzavřenou
mezi Městem Adamov a panem Zdenkem Stloukalem, Adamov,
 schválila výroční zprávu o činnosti za
školní rok 2012/2013 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Adamov a odměnu ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Adamov dle vnitřního předpisu č. 2/2007,
 jmenovala v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
vedoucím odboru správy majetku města
Městského úřadu Adamov pana Ing. Radka Malého, a to s účinností od 1. 1. 2014,
 schválila nájemní smlouvu č. 04/2013 se
společností Energo Adamov, s.r.o. Adamov 466, Adamov,
 doporučila Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující usnesení:
 Zastupitelstvo města Adamova souhlasí s realizací projektu s názvem
„Komplexní rozvoj školství v Adamově“ s číslem projektu/žádosti o dotaci:
CZ.1.11/3.3.00/36.01498, souhlasí s přijetím dotace ve výši 5 159 903,- Kč z Regionálního operačního programu Jihovýchod dle rozhodnutí Výboru regionální
rady NUTS II Jihovýchod dne 2. 10. 2013
na projekt č. CZ.1.11/3.3.00/36.01498
a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň
se zavazuje zabezpečit financování celého projektu tak, aby nedošlo k ohrožení jeho realizace,
 schválila poskytnutí věcných darů Základní škole a mateřské škole Adamov,
příspěvkové organizaci v celkové hodnotě 18.000,- Kč, a to k zajištění odměn
do soutěže ve sběru plastů,
 vzala na vědomí konečné pořadí SVJ
v rámci ankety s názvem „Pyšníme se
svým okolím“ a schválila poskytnutí finančních darů dle zápisu,

 vzala na vědomí Zprávu o posouzení
a hodnocení cenových nabídek ze dne
31. 10. 2013 na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k financování projektu „Koncepce rozvoje a revitalizace
veřejného osvětlení města Adamov – 2.
etapa“ a doporučila Zastupitelstvu města Adamova schválit Smlouvu o úvěru č.
0392126429 s Českou spořitelnou, a.s.
na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k financování tohoto projektu,
 projednala a doporučila Zastupitelstvu
města Adamova schválit Rozpočtové
opatření č. 7/2013 dle rozpisu,
 vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2013 dle písemného materiálu,

 schválila Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací v objektu hasičské zbrojnice Fibichova 45 se společností UNISYSTEM s.r.o., Brno,
 schválila Smlouvu o právu provést stavbu č. 2013 - 0225 se společností Adavak,
s.r.o., Adamov,
 schválila program 26. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které s datem
konání v pondělí 18. 11. 2013 v 16:30
hodin v budově Městského kulturního
střediska v Adamově.
Na základě zápisů ze schůzí zastupitelstva
a rady města zpracovala tajemnice
PhDr. Vlasta Kubenová.

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV
Vybrané události z října 2013 konkrétně:
 Při hlídkové činnosti spatřili strážníci
osoby, které se pohybovaly po městě Adamově a nabízely zde služby nejmenované
společnosti. Osoby byly strážníky upozorněny, že toto jednání je v rozporu s nařízením města Adamova č. 1/2013 a ať svého jednání zanechají. Další pochůzkovou
činností strážníci zjistili, že osoby ve své
činnosti dále pokračují, proto byly vyzvány k prokázání totožnosti. Na místě byly
provedeny další nezbytné úkony ke zjištění skutečného stavu věci a zajištění svědků
události. Všechny zjištěné informace byly
předány ke správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov pro podezření ze spáchání přestupku.
 Během měsíce října bylo strážníkům
hned ve třech případech oznámeno, že
se na různých místech Adamova nachází spící osoby pod vlivem alkoholu, které
jsou zraněné. V prvním případě se jednalo
o staršího muže, který pod vlivem alkoholu nezvládnul cestu domů a upadnul na ul.
Neumannova z vyvýšeného chodníku tak
nešťastně, že se poranil na hlavě a zůstal
ležet mezi zaparkovanými vozidly. Ve druhém případě upadla pod vlivem alkoholu
starší žena, které se staly osudné schody na
Smetanově nám., o které se při pádu udeřila
do hlavy. V posledním případě si mladý muž
,,ustlal“ přímo uprostřed komunikace na ul.
Osvobození a jen se štěstím ho nikdo nepřejel. Ve dvou případech strážníci poskytli zraněným osobám lékařské ošetření a na místo
přivolali zdravotní záchrannou službu. Opilého mladíka strážníci doprovodili domů.
 Při kancelářské činnosti vyrušil v noci
strážníky hluk vycházející přímo z prostor
před služebnou MP Adamov. Když strážníci vyšli před služebnu, spatřili několik osob,

mezi kterými docházelo k fyzickému napadání. Strážníci zamezili dalšímu protiprávnímu jednání, provedli ztotožnění osob
a dále osoby požádali o podání vysvětlení.
Bylo zjištěno, že dva podnapilí mladíci, vracející se z restauračního zařízení, si vyhlídli skupinku dětí, které v prostorách před
kostelem hrály večerní hru, a tyto napadli.
Strážníci na místě zajistili dechové zkoušky
a provedli úkony nutné k prošetření uvedeného jednání. V dalších dnech byly zjištěny
skutečnosti naplňující podezření ze spáchání trestného činu, a proto strážníci celou věc postoupili k projednání na obvodní
oddělení PČR Blansko.
 Při hlídkové činnosti se před vozidlo
strážníků zařadil motocykl bez registrační
značky, který řídil mladík bez helmy. Strážníci mladíka na motocyklu zastavili a požádali o předložení patřičných dokladů. Bylo
zřejmé, že nevlastní řidičský průkaz a motocykl není schválen pro provoz na pozemních komunikacích, což se potvrdilo. Tímto
jednáním se dopustil přestupku a jeho počínání projedná příslušný správní orgán,
kterému strážníci postoupili všechny informace zjištěné na místě.
 Zřejmě už rutinou se strážníkům stávají
výjezdy na krádeže zboží v obchodních domech, kde lapkové berou vše od základních
potravin přes drahou kávu a různé pochutiny. Ve všech případech je strážníky postupováno s největším možným důrazem,
jelikož toto jednání není možno tolerovat.
Nehledě na to, že lapkové si tímto, ve většině případů, opatřují peníze pro nákup
omamných a psychotropních látek. Za měsíc říjen řešili strážníci čtyři zjištěné případy
krádeže.
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov


SLUŽBY PRO RODINU
Odbor sociálních a správních věcí MěÚ
Adamov tímto poskytuje další kontakty
na služby, které Vám mohou pomoci
při řešení Vašich nepříznivých životních
situací. V dnešním článku se zaměříme
na služby pro rodinu.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI – podpora
rodiny v její samostatnosti
a funkčnosti
Centrum „PRO“ Blansko
Sladkovského 2b, Blansko,
tel. 516 411 400, www.blansko.charita.cz

MATEŘSKÁ CENTRA
Klub Ratolest
Sladkovského 2b, Blansko. tel. 516 411 400.
Kontakty na další mateřská centra
www.materska-centra.cz

PROJEKTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 Nízkoprahový klub pro děti
a mládež PVC
Sadová 2, Blansko,
tel. 516 410 621, 777 916 283,
www.pvcklub.podaneruce.cz
 Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež
Zlatá zastávka Adamov,
Komenského 6, Adamov,
tel. 515 531 152,
www. blansko.charita.cz
 Občanské sdružení LAVINA
Chelčického 22, Blansko,
tel. 516 419 005, www.lavinablansko.cz

PORADNY
 Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy
Sladkovského 2b, Blansko,
tel. 516 413 524,
www.blansko.cz/poradna
 Oblastní pedagogicko
psychologická poradna Vyškov
Pracoviště Blansko, Nad Čertovkou 17,
Blansko, tel. 516 417 431, 516 418 779,
www.pppvy.cz/blansko,

 Víceúčelová drogová služba
na Blanensku
Fügnerova 1, Blansko, tel. 516 411 692,
605 839 039, www.podaneruce.cz
 Centrum cizincům
Sladkovského 2b, Blansko,
tel. 516 411 400, www.blansko.charita.cz
 Spona – Rodinná politika
Sladkovského 2b, Blansko,
tel. 516 411 410, www.blansko.charita.cz
 Rodinné centrum Blansko
Havlíčkova 26, Blansko,
tel. 736 606 468, www.rcblansko.cz

LINKY DŮVĚRY A BEZPEČÍ

pomoc všem v nepříznivé sociální situaci
 Linka důvěry Blansko NONSTOP,
tel. 516 410 668
 Linka bezpečí NONSTOP pro děti
a mládež, tel. 116 111
 DONA linka NONSTOP pomoc
osobám ohroženým domácím násilím,
tel. 251 511 313

KRIZOVÁ POMOC
 Centrum „PRO“ Blansko – Krizová
pomoc
Sladkovského 2b, Blansko,
tel. 516 411 400, www.blansko.charita.cz
 Okno dokořán – krizová pomoc
Spona terénní programy
Magdala – krizová pomoc
Komenského 19, Blansko,
tel. 516 417 351, www.blansko.charita.cz
 Stará fabrika Blansko
Nízkoprahové denní centrum
Sociální rehabilitace
Sadová 2, Blansko,
tel. 516 412 137, www.blansko.charita.cz
 Noclehárna pro muže Blansko
Luční 10, Blansko,
tel. 516 410 467, www.blansko.charita.cz

AZYLOVÉ DOMY
 Centrum „PRO“ Blansko
Sladkovského 2b, Blansko,
tel. 516 411 400, www.blansko.charita.cz

Pracoviště Boskovice, Štefánikova 1142/2,
Boskovice, tel.516 454 178, 721 754 139,
www.pppvy.cz/boskovice

 Centrum „PRO“ Boskovice
Dukelská 12b, Boskovice,
tel. 516 411 966, www.blansko.charita.cz

 Charitní poradna – odborné sociální
poradenství
U Lázní 1734, Boskovice,
tel. 516 411 583,
www.blansko.charita.cz

 Azylový dům pro matky s dětmi
„Lávka“
Petrovice 44, Rájec-Jestřebí,
tel. 516 412 337,
www.oupetrovice.cz/azylovy-dum



Výsledky soutěže
Pyšníme se svým okolím
a podněty občanů na
besedě k veřejné zeleni
a třídění odpadů
Dne 19. 11. 2013 se v prostorách Městského
kulturního střediska uskutečnilo seznámení občanů Adamova s výsledky soutěže Pyšníme se svým
okolím. II. ročník této ankety byl uskutečněn za
podpory Komise projektu Zdravé město Adamov
a Místní agendy 21 s největším podílem na organizaci místostarostou města a současně členem komise panem Jiřím Němcem.
Do projektu spolupráce mezi Městem Adamov
a společenstvími vlastníků jednotek (SVJ) v Adamově k údržbě okolí svých bytových domů se zapojilo na základě pravidel schválených městskou
radou v roce 2012 celkem 12 SVJ a v roce 2013 již
celkem 14 SVJ. Vítězem ankety v roce 2012 se stalo
SVJ Družstevní 6, 7.
V letošním roce bylo odměněno těchto šest nejlépe vyhodnocených SVJ, o kterých tentokrát rozhodli svými hlasy členové komise PZMA a MA 21:
1. SVJ P. Jilemnického 6, 8 – 53 bodů
z celkových 56 možných
2. SVJ Družstevní 10, 11 – 50 bodů
3. SVJ P. Jilemnického 19, 21 – 47 bodů
4. SVJ Družstevní 6, 7 - 46 bodů
5. SVJ P. Jilemnického 11, 13 – 43 bodů
6. SVJ Komenského 19, 17, 15 – 31 bodů
Na dalších místech se potom umístilo SVJ Komenského 25, 23, 21 (24 bodů) a SVJ Dvořákova
5,6 (24 bodů), dále SVJ P. Jilemnického 27, 29 (21
bodů), SVJ Komenského 13, 11, 9 (19 bodů), SVJ
Družstevní 8, 9 (18 bodů) SVJ P. Jilemnického
15, 17 (17 bodů), SVJ Osvobození 10 (14 bodů)
a SVJ Údolní 1, 2 (13 bodů).
Vedení města a členové komise tímto osobně
poděkovali všem občanům, kteří se na spolupráci a údržbě zeleně podíleli a zástupcům jednotlivých SVJ předali šek s finanční odměnou.
Beseda s občany dále pokračovala seznámením
přítomných s probíhající kampaní na třídění odpadů, kterou komise PZMA a MA 21 pod názvem „Tříděním vyděláváme“ odstartovala v letošním roce.
Poté byla dána přítomným občanům možnost dotazovat na to, co je zajímá nejen ve vztahu k tématu setkání, ale také k současnému dění ve městě
i k plánům pro nejbližší budoucnost.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou
poděkovat všem, kterým není lhostejný stav veřejné zeleně za to, že se podílejí na vylepšování
vzhledu Adamova. Fotografie jednotlivých okolí SVJ jsou zveřejněny na webových stránkách
www.adamov.cz v sekci Zdravé město.
Komise PZMA a MA 21

Jaký nedoplatek eviduje město na místním poplatku
za komunální odpad?
Nejvíce dlužníků je evidováno na místním poplatku za
komunální odpad. Pro zajímavost je pro občany níže graficky
znázorněn přehled dluhů u tohoto místního poplatku ke dni 30.
9. 2013. Celková výše dluhu na poplatku činí 1 605 177,- Kč a jedná
se asi o 780 dlužníků.
Jsou to hlavně občané (resp. dlužníci), kteří dosud nepochopili,
že pokud mají trvalý pobyt na území města, jsou ze zákona povinni
platit místní poplatek za komunální odpad. Této zákonné povinnosti
se nelze zbavit ani za předpokladu nesplnění ohlašovací povinnosti
ani pokud se nezdržujete v místě svého trvalého pobytu.
Nedoplatky komunální odpad 2002 - 2013
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TEPLO Z CENTRÁLNÍHO ZDROJE V ADAMOVĚ
BUDE LEVNĚJŠÍ
Dodávka tepelné energie (dále jen
tepla) spadá do oblasti služeb a její cena
do kategorie věcně usměrňovaných
cen. Závazná pravidla a postupy pro
tvorbu ceny tepla jsou každoročně stanovovány Cenovým rozhodnutím, které vydává Energetický regulační úřad
v Jihlavě. Cenové rozhodnutí svým způsobem tak stanovuje a současně hlídá
nejenom ekonomiku výroby a rozvodu
tepla, ale i ekologii provozu technologického zařízení vyrábějícího teplo.
ADAVAK, s. r. o. využívá k výrobě tepla dva zdroje, a to teplovodní kotelnu
provozovanou naší společností a kogenerační jednotku, provozovanou společností ČEZ Energo, s. r. o. Rozhodující podíl na ceně tepla mají ceny vstupních komodit, a to především plynu
a elektrické energie. Další významnou
položku kalkulace tepla tvoří nájem za
soustavu centrálního zdroje tepla (dále
jen CZT).
Pro rok 2014 byl v tendru vybrán nejvýhodnější dodavatel plynu, který nabídl nejnižší roční fixní cenu komodity ve
výši 699,- Kč bez DPH za 1 MWh. Cena je
dokonce nižší než v roce 2013.
Z nabídek na dodávku elektrické
energie pro rok 2014 byli vybráni dva
dodavatelé s nejnižšími cenami. Tím
dojde ke snížení nákladů na elektrickou
energii v roce 2014 o 17 %.
Výše nájmu je stanovena v návaznosti na úhradu splátek úvěru na vybudování tepelného zařízení Městem Adamov. Pro rok 2014 dochází k jeho snížení o 1,8 mil. Kč, což značně ovlivnilo
výslednou cenu tepla v roce 2014.
Po shrnutí všech položek vstupujících do kalkulace ceny tepla pro rok
2014 došlo ke snížení kalkulované ceny
oproti roku 2013 o 10,2 %. Kalkulovaná
cena je 466,61 Kč bez DPH.
Dalším odvětvím, kterým se naše
společnost zabývá, je výroba a distribuce pitné vody a odkanalizování a vyčištění vod odpadních. Pro rok 2014 je
kalkulovaná cena vodného 33,64 Kč bez
DPH za 1 m3 a kalkulovaná cena stočného 31,12 Kč bez DPH za 1 m3. Celková
cena vodného a stočného potom vychází na 64,76 Kč bez DPH za 1000 litrů
odebrané pitné vody.


Oproti roku 2013 dochází ke zvýšení
ceny vodného a stočného o 4,7 %. Což
v absolutní částce představuje zvýšení
ceny o 3,06 Kč. Toto zvýšení ceny je dáno
navýšením částky Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen
PFOVaK) o 1,15 Kč, schváleným zastupitelstvem města pro roky 2014–2018
a sníženým množstvím odebrané pitné
vody o 8 %, což je cca 15000 m3 za kalendářní rok.
Na základě požadavku, který vzešel
od členů zastupitelstva, vás informujeme o použití finančních prostředků
z PFOVaK za období do roku 2013.
Vodné – obnova vodovodů ul. Fibichova (pravá část), ul. Pod Horkou, průmyslový areál Expono – v celkové výši
1 696 002 Kč bez DPH.
Stočné – Obnova kanalizace ul. Fibichova (levá část), ul. Krátká, ul. Fibichova 3, ul. Pod Horkou - v celkové výši
3 915 818 Kč bez DPH.
Dále je nutné zmínit, že do PFOVaK
nespadá objekt čistírny odpadních vod
v Adamově. Zde se o obnovu technologie stará Město Adamov, které je vlastníkem daného objektu. V roce 2013
město vyčlenilo částku 464 096,- Kč bez
DPH na obnovu technologie. V tomto trendu, dle slov pana starosty, bude
město pokračovat i nadále.

Při této příležitosti bych rád poděkoval panu doc. Ing. Rudolfu Rybářovi, CSc. za spolupráci při zpracování
podkladů pro geografický informační
systém, a to konkrétně při vytyčování
tras vodovodního a kanalizačního řadu
v katastru města Adamova.
Na závěr mi dovolte poděkovat vám
všem za dosavadní přízeň, dobrou spolupráci a do nového roku 2014 pevné
zdraví, štěstí a hodně pozitivních myšlenek.
Bc. Jiří Charvát, MBA
jednatel společnosti

Tříděním vyděláváme

V článcích zveřejňovaných na celostátní
úrovni, které se vztahují ke třídění odpadů,
se lze dočíst, že průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům se snížila v roce 2012
na 102 metrů. Je celkem logické, že tato vzdálenost hraje ve snahách docílit vyššího podílu tříděného odpadu důležitou roli, protože
s klesající docházkovou vzdáleností se zvyšuje
ochota lidí vkládat tříděný odpad do určených
kontejnerů. Přímé určení této vzdálenosti přes
změření vzdálenosti mezi byty či rodinnými
domy a převážně nejbližšími místy, kde se
nacházejí kontejnery na tříděný odpad, by se
dalo provést například pomocí mapy podrobnějšího měřítka. Doba vyhodnocení pro municipalitu velikosti našeho města by mohla být
někde kolem 50 h intenzívní práce, a to včetně
přípravy podkladů.
Proto pro zodpovězení otázky, jak jsme na
tom s průměrnou docházkovou vzdáleností
v našem městě, provedeme pouze logickou
úvahu. V ní se pokusíme prokázat, zda při našem rozmístění kontejnerů překračujeme aktuální hodnotu 102 m, nebo jsme naopak pod
ní. Využijeme k tomu mapku se stanovišti kontejnerů, která se nachází na stránkách města v sekci Informace/Zdravé město/Kampaň
za třídění odpadu. Je zřejmé, že ze žádného
domu či bytu nebude nikde ke kontejnerům
blíže než 10 m, reálně lze brát až 30 m. Protože
se četnost zastoupení domů v mezikruží s rostoucím poloměrem zvyšuje, tak je pro výpočet
třeba brát vážený průměr možných vzdáleností. Vážený průměr o hodnotě něco málo přes
sto metrů odpovídá při rovnoměrné přízemní zástavbě (což zrovna není pro naše město
typické) kružnici o poloměru necelých 150 m
opsané kolem stanoviště kontejnerů. Ale ani
tato hodnota ještě nepovede ke správnému
popisu stavu, protože cesta ke kontejnerům
nevede nikdy přímočaře. Snižme
proto maximální
vzdušnou vzdálenost na 120 m
a vyhodnoťme
pokrytí
mapy
města takovými
kružnicemi.
Na první pohled zřejmě více zaujmou místa, která do ploch kružnic nespadají. Jedná
se zejména o domy v centrální části Kolonky
v místech, kde stojí zastávka MHD. Dalšími

jsou domy na začátku ulice Plotní a domy za
železniční tratí u vlakové zastávky. Na mapě
však dominují překryvy kružnic, a to i násobné, což platí zejména pro velké bytové domy
na Horce a na Ptačině.
Z uvedeného lze usoudit, že průměrná docházková vzdálenost pro naše město leží pod
celostátním průměrem, který je nyní zhruba
100 m. Toto tvrzení potvrzuje i skutečnost,

že za dostupnost veřejné sběrné sítě dostává naše město v soutěži obcí Jihomoravského
kraje ve třídění odpadů bonusové body. Současně se ukazuje jako žádoucí zřízení jednoho stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na
Kolonce poblíž zmíněné autobusové zastávky.
Vhodné místo by se tam mělo dát najít.
Komise PZMA a MA 21

Tisková zpráva:
Komplexní rozvoj školství v Adamově
Registrační číslo projektu:
Poskytovatel dotace:

CZ.1.11/3.3.00/36.01498
Regionální operační program Jihovýchod

Plánovaná výše podpory a předpokládaná struktura financování
Celkové výdaje na projekt:
Kč 6 140 474,-Celkové způsobilé výdaje projektu: Kč 6 140 474,-Zdroje žadatele:
Kč 980 571,-Podpora z ROP JV (dotace):
Kč 5 159 903,-Dne 23.10.2013 bylo Městu Adamov doručeno rozhodnutí o schválení projektu k financování
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 2.10.2013 č.j. RRJV
17723/2013 pod registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/36.01498 o poskytnutí dotace
z celkových způsobilých veřejných výdajů ve výši Kč 6 140 474,-- Kč.

Konkrétními výstupy projektu budou:
- kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory a PC sestavami,
- 2 kompletně zmodernizované multimediální učebny,
- kompletně zmodernizovaná učebna pracovních činností,
- učebna pro žáky se specifickými vývojovými poruchami,
- mobilní učebna s možností vzdálené správy notebooků,
- interaktivní prvky ve třídách a hrací prvky na zahradách pro děti předškolního věku
navštěvující MŠ



Adamov dne 18. října 2013

Slova pro
povzbuzení

Fotografie ze setkání spolužáků ze ZŠ Adamov, ročník narození 1946

10

V předvánočním čase bývá zvykem lákat
k nákupům především útokem na city. Každý
však ví, že po Vánocích zase následují výprodejové slevy. Proto mnoho lidí odkládá utrácení na výhodnější dobu. Ba co víc. I letos
jsem našel názory, že nemá cenu nechat se
tlačit do kouta nějakými Vánocemi a dárky si
dát prostě až v lednu. O co jde? Na nějakém
datu přece vůbec nezáleží. Proč si dělat radost na povel zrovna o Vánocích? Celkem pochopitelné. Má to však jeden háček. Když má
někdo z rodiny narozeniny, tak mu svým blahopřáním dáváme najevo svou radost, že je
na světě, že je s námi, že se máme rádi. A den,
kdy spatřil světlo tohoto světa, chceme spolu
s ním oslavit. Uznejme, bylo by dost trapné
mu říct, ať s oslavou počká ještě sedm měsíců, protože to budou slevy. Není problém
posun oslav z vážných důvodů. Ale kvůli slevám? Den narozenin je prostě den narozenin,
a malá kytička o narozeninách má větší cenu,
než dárky z akce půl roku poté… Vánoce slavíme v našich zeměpisných šířkách už po staletí proto, že jsou to narozeniny Ježíše Krista.
Je to jeho den, jeho svátek. A protože řekl:
„co jste udělali druhému, udělali jste mně…“,
tak je zvykem si dávat dárky navzájem. Před
více než šesti desítkami let se však tyto svaté
narozeniny začaly z mysli lidské systematicky vygumovávat a nahrazovat oslavou zmrzlého dědečka. Před více než dvaceti lety se
to mohlo změnit, ale nezměnilo. Dnes sklízíme plody. Vánoce zůstaly svátkem Narození
Páně už jen pro pár statečných (nebo sentimentálních?). Kalendář těch ostatních už se
řídí hlavně slevami a akcemi.
Tak teď nevím, jestli vám mám popřát
krásné Vánoce a nebo příjemné novoroční
výprodeje…
Jiří Kaňa
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příj.

odj. 5:06
č5:09
5:10
5:14
5:15

101

6+
19:31
19:32
19:34
19:35
19:37

SO+NE (nejede 24.12. a 31.12.)

6+
18:12
18:13
18:15
18:16
18:18

19:39

6+
16:12
16:13
16:15
16:16
16:18

19:37
č19:40
19:41
19:45
19:46

18:21

6+
14:12
14:13
14:15
14:16
14:18
č18:22
18:25
18:26
18:30
18:31

16:21

příj.

č16:22
16:25
16:26
16:30
16:31

14:21

Zastávka
Adamov, Adamov III točna
Adamov, Adamov III
Adamov, Kolonka
Adamov, žel.stanice, točna
Adamov, žel.st.
odj. č14:22
14:25
14:26
14:30
14:31

 S2 Brno
 S2 Březová n.Svit.

Adamov, žel.st.
Adamov, žel.zast.
Adamov, obchodní dům
Adamov, Horka
Adamov, Horka, točna

Číslo spoje:

Adamov, žel.st.
Adamov, žel.zast.
Adamov, obchodní dům
Adamov, Horka
Adamov, Horka, točna

 S2 Brno
 S2 Březová n.Svit.
 R2 Brno
 157 Vyškov

Zastávka
Adamov, Adamov III točna
Adamov, Adamov III
Adamov, Kolonka
Adamov, žel.stanice, točna
Adamov, žel.st.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Linka 715721: Přepravu zajišťuje: ČAD Blansko a.s.,Nádražní 2369/10,678 20 Blansko

Úsek Zóna
225
225
225
225
225

225
225
225
225
225

Úsek
Zóna
225
225
225
225
225

225
225
225
225
225
Vysvětlivky:
 spoje navazující na linku 215
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky
fg nejede od 23.12. do 3.1. a od 30.6. do 29.8.
č vyčká příjezdu vlaku nejdéle 4 minuty

 S2 Brno
 S2 Březová n.Svit.
 157 Vyškov

Zastávka
Adamov, Horka, točna
Adamov, Horka
Adamov, obchodní dům
Adamov, žel.zast.

5:57

6:57

13:24
13:25
13:27
13:28

15:42
15:43
15:45
15:46

6+
15:26
15:27
15:31
15:32

104

17:24
17:25
17:27
17:28

6+
17:10
17:11
17:15
17:16

106

19:24
19:25
19:27
19:28

6+
19:10
19:11
19:15
19:16

108

15:37
13:24
17:24 19:24
příj. 13:19 15:35 17:19 19:19
odj. č13:22 č15:40 č17:22 č19:22

Adamov, žel.st.
Adamov, žel.st.
Adamov, žel.stanice, točna
Adamov, Kolonka
Adamov, Adamov III
Adamov, Adamov III točna

102

SO+NE (nejede 24.12. a 31.12.)

6+
13:10
13:11
13:15
13:16

 S2 Brno
 S2 Březová n.Svit.

7:50

7:50

X
7:41
7:42
7:46
7:47

12

9:04

9:29

9:06

X
8:55
8:56
9:00
9:01

14

11:50

X
11:42
11:43
11:47
11:48

18

12:50
12:59

X
12:40
12:41
12:45
12:46

20

13:24

X
13:10
13:11
13:15
13:16

22

fg7:27

9:08
9:21
10:22

8:37

8:35
č8:40
8:42
8:43
8:45
8:46

6+
8:26
8:27
8:31
8:32

202

10:21
č10:22
10:24
10:25
10:27
10:28

10:24

6+
10:12
10:13
10:17
10:18

204

12:37

12:35
č12:40
12:42
12:43
12:45
12:46

6+
12:26
12:27
12:31
12:32

206

14:24

14:21
č14:22
14:24
14:25
14:27
14:28

6+
14:12
14:13
14:17
14:18

208

15:44
č15:44
15:46
15:47
15:49
15:50

6+
15:35
15:36
15:40
15:41

210

JEDE JEN 24.12. a 31.12.

7:57

14:07

X
13:55
13:56
14:00
14:01

24

14:24

X
14:10
14:11
14:15
14:16

26

14:50
14:59

X
14:40
14:41
14:45
14:46

28

30

15:24

X
15:10
15:11
15:15
15:16

32

15:50

X
15:40
15:41
15:45
15:46

PRACOVNÍ DNY ( nejede 31.12. )

16:24

X
16:10
16:11
16:15
16:16

34

16:50
16:59

X
16:40
16:41
16:45
16:46

36

17:24

X
17:10
17:11
17:15
17:16

38

17:50

X
17:40
17:41
17:45
17:46

40

18:24

X
18:10
18:11
18:15
18:16

42

18:50
18:59

X
18:40
18:41
18:45
18:46

44

19:24

X
19:10
19:11
19:15
19:16

46

20:24

X
20:10
20:11
20:15
20:16

48

14:04
14:06
14:07
14:09
14:10

č14:22
14:24
14:25
14:27
14:28

č14:49
14:51
14:52
14:54
14:55

č15:49
15:51
15:52
15:54
15:55

č16:22
16:24
16:25
16:27
16:28

fg16:25

č16:49
16:51
16:52
16:54
16:55

č17:22
17:24
17:25
17:27
17:28

fg17:25

č17:49
17:51
17:52
17:54
17:55

Šťastnou cestu s IDS JMK

č15:22
15:24
15:25
15:27
15:28

fg15:25

č18:22
18:24
18:25
18:27
18:28

fg18:25

č18:49
18:51
18:52
18:54
18:55

č19:22
19:24
19:25
19:27
19:28

č22:22
22:24
22:25
22:27
22:28

inv 131105

č20:22
20:24
20:25
20:27
20:28

X

50

Platí od 15.12.2013 do 13.12.2014

10:17 11:51 12:49 13:19 14:04 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:19

X
10:08
10:09
10:13
10:14

16

č5:40 č5:46 č6:35 č6:57 č7:23 č7:57 č9:08 č10:23 č11:51 č12:49 č13:22
5:42 5:48 6:37 6:59 7:25 7:59 9:10 10:25 11:53 12:51 13:24
5:43 5:49 6:38 7:00 7:26 8:00 9:11 10:26 11:54 12:52 13:25
5:45 5:51 6:40 7:02 7:28 8:02 9:13 10:28 11:56 12:54 13:27
5:46 5:52 6:41 7:03 7:29 8:03 9:14 10:29 11:57 12:55 13:28

7:23

7:24

X
7:15
7:16
7:20
7:21

10

odj.

Zastávka
Adamov, Horka, točna
Adamov, Horka
Adamov, obchodní dům
Adamov, žel.zast.

Číslo spoje:

Adamov, žel.st.
Adamov, žel.stanice, točna
Adamov, Kolonka
Adamov, Adamov III
Adamov, Adamov III točna

6:39

6:54

X
6:45
6:46
6:50
6:51

8

5:37

6:35

fg6:35

5:46

5:46

X
6:26
6:27
6:31
6:32

6

X
5:37
5:38
5:42
5:43

4

příj.

5:37

X
5:28
5:29
5:33
5:34

2

Vysvětlivky:
 spoje navazující na linku 215
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky
fg nejede od 23.12. do 3.1. a od 30.6. do 29.8.
č vyčká příjezdu vlaku nejdéle 4 minuty, spoj vyčká příjezdu vlaku nejdéle 2 minuty

225
225
225
225
225
225

225
225
225
225

Úsek Zóna

225
225
225
225
225

 S2 Brno
 S2 Březová n.Svit.
 R2 Brno

225 Adamov, žel.st.

225
225
225
225

Úsek Zóna

Číslo spoje:

Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

Adamov: Horka - Železniční stanice - Adamov III

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Linka 715721: Přepravu zajišťuje: ČAD Blansko a.s.,Nádražní 2369/10,678 20 Blansko

215

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov
– kulturní středisko: tel. 516 446 590 záznamník, 607 518 104, e-mail: mks@mks-adamov.cz
– knihovna: tel. 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS...
VÝSTAVA BETLÉMŮ
ze sbírky
Františka Mazala a Naděždy Parmové
Přijďte opět každou adventní neděli společně zapálit svíci na
našem adventním věnci (v 17:30 hod. k MKS Adamov)...

1.

1. prosince 2013
Patron akce: Firma GAMA Adamov – manželé Koubkovi
V kulturním programu vystoupí: Zpěvačka Hanka z Adamova

2.

8. prosince 2013
Patron akce: Ateliér RAMPA Adamov – Glena Rauerová
V kulturním programu vystoupí: Děti ze ZŠ a MŠ Adamov – MŠ
Komenského a členové a hosté souboru GOSPEL CHOIR Brno

3.

15. prosince 2013
Patron akce: Firma LUNA Adamov – manželé Buchtovi
V kulturním programu vystoupí: ZUŠ Adamov – žáci
tanečního oboru za doprovodu žáků hudební nauky (zpěv)

1. - 15. 12. 2013 salonek MKS Adamov III


SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ
S BRNĚNSKÝMI TRUBAČI

24. prosince 2013 v době od 14:00 do 15:00 hodin
Patron akce: Manželé Rybářovi – Základní organizace
Českého svazu včelařů Adamov


2. prosince 2013

KONCERT „4-TET“

- Janáčkovo divadlo Brno /zájezd/
Zveme vás na koncert vokálního seskupení (tenor David Uličník,
baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár).
Objednané vstupenky připraveny k vyzvednutí. Odjezd mikrobusu:
v 17:50 hodin z Horky a v 18:00 hod. z Ptačiny.


3. prosince 2013

ADVENTNÍ BIBLICKÉ ZASTAVENÍ

- salonek MKS v 18:30 hodin
Naposledy se v letošním roce můžete zúčastnit setkání s adamovským farářem Jiřím Kaňou. Hostem setkání bude také Miroslav
Kučera, který přítomným představí nové CD Na křídlech Zefýru.
Vstup volný.

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE HER A SOUTĚŽÍ
PRO SENIORY

– salonek MKS ve 14:30 hodin
Také tentokrát připravíme pro seniory řadu otázek vážných
i humorných. Pro vítěze je opět připravena odměna. Tak si přijďte
zasoutěžit i vy, kdo jste mezi nás ještě nezavítali.

4.

22. prosince 2013
Patron akce: Firma AVUS REALITY Brno a Farnost Adamov
V kulturním programu vystoupí: maminky s dětmi z Farnosti
Adamov a Adéla Grimová

6. prosince 2013



7. prosince 2013

ZÁJEZD DO MAĎARSKÉHO MĚSTA GYÖR SPOJENÝ
S NÁVŠTĚVOU TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
– odjezd z Adamova v 6:45 hodin. Cena zájezdu 540 Kč.
Přihlášky ihned.
Vydejte se s námi na návštěvu krásného maďarského města známého nejen svou bohatou historií, ale také termálními lázněmi.
Společně navštívíme tradiční vánoční trhy i známé termální lázně.
Každý rok uzavírá sérii pořádaných
výstav tradiční přehlídka prací výtvarníků
žijících nebo pracujících v Adamově.

SALON ADAMOVSKÝCH
VÝTVARNÍKŮ
Městské kulturní středisko Adamov
– Společenské centrum,
Komenského 6
Termín výstavy:

8. - 17. prosince 2013
Vernisáž výstavy 8. 12. 2013 v 15:00 hodin, v kulturním
programu vystoupí sk. Genciána z Adamova.
Výstavu můžete navštívit v uvedených dnech vždy
v době od 13:00 do 17:00 hod.
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– sál MKS Adamov, začátek v 16:00 hodin, vstupné 35 Kč
Účinkuje: Divadlo Kuba Plzeň
Mňam pohádky jsou pohádky
o jídle a vaření. Ale také o příbězích, které s jídlem souvisí
- Koblížek, Budulínek, Otesánek. Dva herci k jejich hraní
používají věci, které běžně
najdeme v kuchyni.
Vstupné: 35 Kč

Městské kulturní
středisko Adamov
pořádá

9. prosince t. r. v salonku MKS od 17:00 hodin

MEDO-PERNÍKOVÉ ZASTAVENÍ
s

Alenou a Lubošem Buchtovými
a Zdeňkou a Rudolfem Rybářovými

Městské kulturní středisko Adamov
a ZČ Hnutí Brontosaurus – Modrý kámen
si vás dovolují pozvat

16. prosince 2013

na VÁNOČNÍ PUNČ O PÁTÉ S …
Hosty posezení u vánočního punče
budou dobrovolníci z různých zemí,
kteří v rámci výměnných pobytů žijí,
studují a pracují v ČR.
Povídat si s nimi budeme o Vánocích, závěru roku, tradicích a zvycích
ctěných v jednotlivých zemích a připravena pro vás bude i ochutnávka
pro tyto země typických pokrmů.
Na setkání s vámi se těší: Francesco z Itálie, Artyom
z Arménie, Maria z Ukrajiny a Mylene z Francie.
Salonek MKS Adamov – od 17 hodin

Vstupné 30 Kč.
Nutné přihlášení předem na č.t. 607518104
nebo na adrese mks@mks-adamov.cz


10. prosince 2013

DOPOLEDNE S POHÁDKOU PRO NEJMENŠÍ „VÁNOCE SE ZLATÝM KLÍČEM“

– sál MKS Adamov, Opletalova 22 v 9:45 hodin.
Představte si toto: sedíte s kamarády, povídáte si, za oknem poletují
bělounce svítivé sněhové vločky,
zpíváte si koledy… A do toho k vám
vpadne čert! Totiž jaký čert – spíše
takový klučina čertovský. A hned
že se mu v pekle nelíbí a kdesi cosi
a jestli tu prý na světě může zůstat!
Ale povídejte si o Ježíškovi s čertem v zádech, že? Ale nebojte se,
však to dobře dopadne! Nevěříte? Tak přijďte taky!
Vstupné: 35 Kč


11. prosince 2013

„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“ - letošní poslední
návštěva DPS Adamov s nabídkou knih

– společenská místnost DPS Adamov, začátek v 9:00 hodin
Aby seniorům z DPS nechyběla pro vánoční čas pěkná kniha, zavítáme s nabídkou knih a společenským okénkem mezi ně i v prosinci t. r. Upozorňujeme na změnu času konání akce!


12. prosince 2013

ZÁJEZD - „OSTROV POKLADŮ“

– Mahenovo divadlo Brno, určeno pro 3. a 4. třídu ZŠ Adamov,
Ronovská ul.
Hru podle nesmrtelného románu skotského spisovatele, esejisty a humanisty Roberta Louise Stevensona převedl do podoby
divadelního scénáře dramatik, spisovatel, textař a scénárista Pavel
Cmíral (nar. 1945), Mahenova činohra hru inscenuje v nové úpravě
režisérky Mikotové. Pro koho je příběh o třináctiletém chlapci Jimovi, který v kufru mrtvého piráta objeví mapu exotického ostrova
s vyznačenými křížky, určen? Především všem dětem i jejich rodičům a prarodičům, kteří rádi sní o nebezpečných plavbách, odvážných hrdinských činech a nekonečném boji dobra se zlem.
Začátek představení je v 10:30 hodin, vstupné 120 Kč.
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14. prosince 2013

SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU - „MŇAM
POHÁDKY“

Vstupné 30 Kč


17. prosince 2013

ZÁJEZD DO BLANENSKÉHO KINA NA FILM
„KŘÍDLA VÁNOC“

– kino Blansko, začátek promítání v 15:00 hodin
Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Jedním je optik Tomáš (Richard Krajčo). Vystudovaný oční lékař má rád volnost a ženy,
žije v obytném přívěsu na poli nedaleko obchodního centra, kde se
prohání jeho kůň. Hezká Nina (Vica Kerekes) balí dárky ve stánku
a provokuje výstředním oblékáním i přidrzlou otevřeností. Jejím
krédem je nemilovat, aby nemohla být zraňována. Ráďa (David
Novotný), nejstarší z přátel, pracuje v supermarketu jako manažer
prodeje a bydlí s početnou rodinou v malém bytě. I když ji má rád,
někdy by nejradši od toho chaosu utekl někam daleko. Zajíc (Jakub
Prachař),čerstvěvystudovaný herec, marně obchází castingy a vlastně málokdo ví, jak se doopravdy jmenuje. Všichni ho vnímají v kostýmu ušáka, který rozdává dětem balonky. Každý z našich přátel
má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit.
Dejme šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou žít?
Hrají:R. Krajčo, V. Kerekes, J. Prachař, D. Novotný, V. Hybnerová, L.
Vlasáková, V. Preiss, V. Cibulková a další.,
Cena zájezdu: 100 Kč. Přihlášky do 10. prosince 2013

Dnes již TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÁREK 17. ledna 2014

19. prosince 2013
MKS Adamov

připravuje MKS Adamov na leden příštího roku.
Opět se jedná o jednodenní návštěvu Lázní Lednice, kde máte
možnost prožít pohodový a odpočinkový den, tzv.
„DEN PRO SEBE“.
Budou pro Vás připraveny „lázeňské balíčky“, ze kterých si vyberete ten, který Vám složením nejvíce vyhovuje, máte možnost
navštívit kosmetický salon, využít tělocvičnu, zacvičit si pod
vedením zkušené lektorky aqua aerobic. Samozřejmostí je zajištění oběda.
„Den pro sebe“ můžete věnovat rovněž svým blízkým (do Vánoc
obdržíte dárkový poukaz).
Ostatní informace na tel. 607 518 104.

Jan VODŇANSKÝ
v Adamově...
v 10:30 hodin pořad DEJTE MI PASTELKU – NAKRESLÍM
PEJSKA pro I. stupeň ZŠ
Jan Vodňanský zpívá, vypráví a maluje na tabuli a představí známé
písně ze své autorské dílny, který si zpívají děti již několika generací.
v 16:00 hodin CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, DĚTEM V ADAMOVĚ
ČTE JAN VODŇANSKÝ
Jan Vodňanský čte ze své oblíbené knížky z dětství...
v 18:00 hodin pořad pro dospělé „JAK MI DUPOU KRÁLÍCI“
Jan Vodňanský, známý z tvorby dvojice Vodňanský + Skoumal,
tentokrát účinkuje „sólo“ ve své onemanshow s originálním autorským podáním písní starších i nových. Program obsahuje též
novinky z ostatních Vodňanského žánrů jako jsou krátké básně,
slogany, povídky, aforizmy i aktuální improvizované komentáře
u tabule.



30. prosince 2013

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA DIVADLA - „DVOJITÁ
REZERVACE“

- Městské divadlo Brno, začátek v 19:00 hodin, odjezd
z Adamova v 18 hod.
V letošním roce vás naposledy pozveme do divadla tradičně v době vánočních svátků. Připravena je „situační komedie o přeplněné
ložnici“ s řadou známých herců v hlavních rolích (Viktor Skála, Petr
Štěpán, Markéta Sedláčková ad.).
Začátek představení je v 19 hodin, odjezd z Adamova v 18 hodin.
Cena zájezdu je 430 Kč pro dospělé a 305 Kč pro děti, studenty
a seniory.

VÝSLEDKY FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE „DOVOLENÁ 2013“

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 34 snímků z letošní dovolené. Opět o vítězích rozhodovali návštěvníci MKS, kteří přidělovali body těm
fotografiím, které je nejvíce zaujaly.
Nejvíce bodů obdržely snímky, které do soutěže dodal pan Otakar HAŠKA, a stal se tak absolutním vítězem jubilejního XX. ročníku
této soutěže.
Odměny v podobě poukázek do Ateliéru Rampa paní Gleny Rauerové v Adamově jsou dále připraveny pro tyto soutěžící:
za 1. místo Jarmila Lišková a Věra Vyhňáková
za 2. místo Petr Masaryk a Pavel Liška
za 3. místo Ivan Vyhňák.
Absolutnímu vítězi – Otakaru Haškovi i všem vyhrávajícím soutěžícím srdečně blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za účast
v soutěži o nejzajímavější snímek z letošní dovolené.
Městské kulturní středisko Adamov
Jedna z trojice vítězných fotografií O. Hašky
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Informace o uzavření
knihovny MKS
Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům knihovny MKS Adamov, že knihovna bude od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014
včetně, uzavřena. Naposled si knihy
můžete vypůjčit ve čtvrtek 19. prosince
t. r. v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Nové knihy, které najdete
v knihovně MKS Adamov:
Pro děti:
Míková, M.: Mrakodrapy
Švejdová, V.: Měsíce
Eichlerová, I.: Logopedické pohádky
Lhotová, D.: O zemi Tam a Jinde
Mikulka, A.: O smutném tygrovi
Lipus, R.: O smutné továrně
Goldflam, A.: Sny na dobrou noc
Černík, M.: Jak žijí oblázky
Říčanová, T.: Velikonoční knížka

Pro dospělé:
Walló, O.: Muž, který polykal vítr
Kohout, P.: Tango mortale
Cílek, V.: Tři svíce za budoucnost
Hůlová, P.: Čechy, země zaslíbená
Zábrana, J.: Povídky
Vavřínek, V.: Cyril a Metoděj
Urban, M.: Praga piccola

Sobotní setkání s pohádkou - účinkovalo Divadlo Úsměv Praha

Káva s Karlem Voříškem

Fotografie z cestovatelské besedy s Pavlem Vachem.
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Z koncertu cimbálové muziky Koliba z Rájce Jestřebí. Foto Jiří Hromek.

Vzpomínka
František Králík 20. 1. 1929 – 2. 12. 1993.
Dvacet let už jen vzpomínáme.
Rodina a přátelé.



ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD



Školský pohár České pojišťovny – okresní kolo
Pro žáky 1. stupně byl letos připraven opět
turnaj ve florbale. Soutěže se účastní týmy složené z žáků 1. až 5. třídy. Do poháru je přihlášeno 631 týmů v kategorii chlapci. Za Jihomoravský kraj jich soutěží 85.
My jsme se 5. 11. 2013 účastnili Okresního
kola. Soupeřily s námi školy z Blanska, Kunštátu,
Lipůvky a Černé Hory. Úvodní soupeř z Blanska
byl pro nás velký oříšek. Porazil nás 2:8. Po této
porážce jsme se vzchopili a proti Kunštátu vy-

hráli 3:2, další zápas byl šancí i pro menší žáky
a zde jsme s převahou soupeře z Lipůvky prostříleli 6:1. Příjemným zakončením se stal zápas
s Černou Horou se stavem 6:4.
Naše děti vybojovaly druhé místo v turnaji
za okres Blansko. Za skupinu do dalšího kola postupuje pouze vítěz. Tak snad se nám příští rok
podaří dostat se na zlatou příčku. Turnaj lze sledovat na stránkách www.mladeznickyforbal.cz.
Mgr. Lenka Dohová

V prosinci t. r. uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustila paní Zdeňka Blažková. Kdo jste ji
znali, věnujte prosím tichou vzpomínku.
Dcera Michaela, vnuci Lukáš a Tomáš

Turnaj ve florbale – starší žáci

Dne 12. prosince 2013 vzpomeneme
2. výročí úmrtí pana Miroslava Nezvala. Děkuji
všem, kteří vzpomenou spolu s námi.
Manželka a synové s rodinami

Dne 11. 11. 2013 se starší žáci (kateg. IV) ZŠ
a MŠ Adamov zúčastnili okresního přeboru škol
ve florbalu v Blansku. Ve skupině se kluci z Adamova utkali s družstvy z Gymnázia Boskovice
a ZŠ TGM Blansko. S prvním soupeřem uhráli
naši žáci remízu 2:2, když vyrovnávali 8 sekund
před koncem. Druhý zápas ve skupině se soupeřem z Blanska už byl horší a adamovští prohráli 1:4.
V playoff se žákům
ZŠ Adamov
vydařil první
zápas
s chlapci ze
ZŠ Křtiny,
který hladce
vyhráli 6:2
a postoupili
do semifiná-

le. Tam už bohužel nestačili na stejného soupeře jako v prvním zápase a s týmem Gymnázia
Boskovice prohráli 2:5, přestože po 30 minutě.
vedli již adamovští 2:0.
Do finále tedy tým ZŠ Adamov nepostoupil,
ale účast lze rozhodně hodnotit kladně. Nejlepším hráčem týmu byl Tomáš Antoňů, který nastřílel 9 (z celkových 11) našich gólů.
Mgr. Stanislav Tůma

17

Spolupráce se SŠ TEGA Blansko

Den zdraví
a Den chleba

ZŠ a MŠ Adamov se již druhý školní rok podílí na projektu Perspektiva technického vzdělávání, který realizuje SŠ TEGA Blansko (dřívější název SOŠ Blansko). Hlavním cílem projektu
je popularizovat techniku a technické vzdělání na základních školách a motivovat žáky ke
studiu technických oborů. Projektový záměr
reaguje na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických profesích na
trhu práce způsobený mimo jiné nízkým zájmem žáků ZŠ o studium technických oborů
na SOŠ a SOU.
Projekt je určen žákům 7. – 9. tříd a je realizován několika formami. Žáci mohou navštěvovat elektrotechnické firmy v okolí, kde
seznamují s náplní práce jednotlivých tech-
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nických profesí a jejich finančním ohodnocením, s pracovním procesem a prostředím
apod. Mimo to žáci jezdí na exkurze přímo do
SŠ technické a gastronomické v Blansku, kde
je tamní pedagogové seznámí s prostředím
školy a možnostmi studia na škole.
Nedílnou součástí projektu jsou také motivační soutěže pro žáky, které mají podnítit
a prohloubit jejich zájem o techniku. Soutěže
se vždy skládají z teoretické části s otázkami
převážně z fyziky nebo matematiky a z praktické části, kde mohou žáci vyzkoušet svoje
dovednosti v oblasti elektrotechnické nebo
strojírenské. Většinou je úkolem vyrobit zadaný jednoduchý předmět nebo zapojit jednoduchý elektrický obvod. Během roku se
na soutěžích vystřídají
žáci všech ročníků, jimž je
projekt určen. Naše škola zaznamenala největší
úspěch v loňském roce,
kdy v elektro-soutěži v kategorii 7. roč. zvítězil Patrik
Peša.
Fotografie jsou ze zatím
poslední soutěže, které se
zúčastnili žáci 9. ročníku.
V tomto kole jsme sice výrazný úspěch nezaznamenali, ale v těchto soutěžích
opravdu nejde o vítězství,
ale o již zmíněné motivování žáků k technickému
vzdělávání.
Stanislav Tůma

Každoročně si v půlce října připomínáme
Den zdraví a Den chleba. Letos byl k tomuto
dni, ve středu 16. 10. 2013, vyhlášen projekt
pro I. i II. stupeň. Na I. stupni měli žáci zpracovat
projekt „ZDRAVÉ ZUBY“ a ve skupinkách vytvořit plakáty dvou draků. Jeden měl symbolizovat
zdraví (v sobě měl mít pouze zdravé potraviny)
a ten druhý nemoc (v sobě měl mít pouze zdraví
škodlivé potraviny). Na II. stupni měli žáci jednotlivých tříd sestavit ve skupinkách jídelníček
na celý den, který měl obsahovat pouze zdraví
prospěšné pokrmy. Tento jídelníček měli doplnit fotodokumentací jednotlivých pokrmů.
Na I. stupni se do projektu zapojily všechny
třídy a plakáty se jim velmi povedly. Pro porotu bylo velmi těžké vybrat pouze ty nejlepší. Po
dlouhém a náročném zvažování byla na 1. místo vybrána třída I. B, na 2. místo třída II. B a na
třetí místo třída III. B.
Na II. stupni se nejvíce zapojili žáci ze třídy
VI. A a třídy VIII. A. Mezi nejzdařilejší patřila práce Adély Koláčkové, Jitky Cyprové, Kristýny Čápové ze VI. A a Pavla Crhy, Tomáše Čuty z VIII. A.
Všem, kteří se projektu zúčastnili moc děkujeme a umístěným ještě jednou gratulujeme!
Mgr. Martina Burianová

Výměnný pobyt ve Slovinsku (14. - 18. 10. 2013)
Třída 8. A s několika deváťáky se zúčastnila
výměnného pobytu se slovinskými partnery
ze základní školy Milana Šuštarčiče v Lublani.
Ubytovaní jsme byli v jednom z 22 školských
center ve Slovinsku při gymnáziu a základní
škole Franceta Bevka v Tolminu - městečku se
4 000 obyvateli u soutoku řeky Tolminky a Soče v nadmořské výšce 200 m. n. m. nedaleko
italských hranic v podhůří Julských Alp. Byl
pro nás připraven pestrý a bohatý program,
na který jsme byli namíchaní se slovinskými
žáky do dvou skupin. V první skupině byli Tomášové, Kristýna, Eliška, Klára a Anička. Druhou skupinu doplňovali Pavlové, Katka, Janka,
Hanka, Patrik, Jakub a Filip. S programem a režimem dne se můžete seznámit níže.
Počasí nám přálo. První dva dny bylo oblačno až zataženo. Od středy se ranní mlhy do
jedenácté hodiny rozplynuly a svítilo sluníčko.
Odpolední teploty se pohybovaly kolem 12
°C. Všichni byli rádi, že nezažili předpovídaný
déšť.
Režim dne: 7:00 budíček, 7:30 mítink, 8:00
snídaně, 8:45 - 13:00 dopolední program,
13:30 oběd, 14:00 - 15:00 osobní volno, 15:00 18:00 odpolední program, 18:30 večeře, 19:00
- 20:00 osobní volno, 20:00 - 21:00 večerní program, 21:00 - 22:00 osobní hygiena a příprava
na spaní, 22:00 večerka.
Program dne tvořilo postupně během
týdne 8 bloků:
1) Seznámení s místem pobytu procházkou
k soutoku Tolminky a Soče

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Fyzika v přírodě
Muzeum v Tolminu
Výšlap na pevnost na Kozlově Robu
Svět rostlin a živočichů
Návštěva Kobaridu
Sportovní odpoledne
Výšlap do soutěsky řeky Tolminky
Po pondělní procházce k soutoku, které se
zúčastnily obě skupiny, se následující program
realizoval s namixovanými skupinami odděleně. Fyzikální blok, ve kterém jsme měřili teplotu vzduchu, země a vody v řekách u soutoku,
rychlost toku Tolminky a pozorovali vlnění po
vhození kamenů, každého nezaujal. V tolminském muzeu jsme se seznámili s historií regionu a viděli možná nejstarší hudební nástroj
na světě - kostěnou píšťalku starou 60 000 let.
Z pevnosti na Kozlově Robu (426 m) se první
skupině naskytnul krásný kruhový rozhled,
mimo jiné i na samotný Tolmin, druhá skupina byla pohlcena mlhou, která se nestihla rozpustit. Při poznávání místních dřevin a rostlin
jsme si uvědomili příbuznost slovinského jazyka, kdy jednotlivé názvy byly často podobné českým. Ne každý našel odvahu při předvádění švábů, osmáků degu a užovky červené
pohladit si všechna zvířátka. V Kobaridu jsme
navštívili muzeum první světové války, kde
jsme se dozvěděli mnohé o bojích a životě vojáků na sočské frontě, a křížovou cestou jsme
pak vyšli ke kostelu sv. Antonína s kostnicí, ve
které jsou uloženy ostatky italských vojáků.

Během sportovního odpoledne si každý mohl
vyzkoušet lukostřelbu nebo zdolání sedmimetrové lezecké stěny. Nejhezčím zážitkem
byla návštěva jihozápadní části Triglavského
národního parku - nejprve jsme se dívali na
řeku Tolminku z Ďáblova mostu umístěného
60 metrů nad soutěskou a pak jsme kolem
Medvěví hlavy zaklíněné mezi dvěma skalami
nad říčkou Zadlaščicou sestoupili a tunely se
dostali až k srdci soutěsky.
Večerní program: první den jsme absolvovali procházku Tolminem, v úterý jsme tvořili
plakát, který měl
charakterizovat
osoby na jednotlivých pokojích,
ve středu si mezi
sebou jednotlivé
skupiny zasoutěžily a ve čtvrtek předvedly
jednotlivé školy
scénky, po kterých následovala
diskotéka.
Všichni jsme si
návštěvu Slovinska užili a doufáme, že se se svými slovinskými
kamarády uvidíme při jejich
návštěvě u nás
v příštím školním
roce.
Mgr. Aleš Spurný
19

ZŠ Komenského 4, Adamov – Páťáci v Brně
Středeční ráno 6. 11. 2013 nás vítalo deštěm
a zimou. Nám to však nevadilo. Čekal nás výlet za památkami Brna. Sraz byl v Adamově na
nádraží, kde jsme nasedli do vlaku směr Brno.
Po příjezdu na hlavní nádraží jsme postupovali
dle předem daného rozpisu. Na prvním místě
byla hrobka Kapucínů, která se nachází v podzemí kryptě Kapucínského kostela na Kapucínském náměstí vedle Zelného trhu. Hrobka, která vznikla v 18. století úpravou sklepních prostor domů, ukrývá mumifikovaná těla mnichů
a světských osobností. Mezi nejznámější patří
baron Trenck, velitel obávaných pandurů.
Na druhém místě byl Petrov, přesněji řečeno katedrála sv. Petra a Pavla, která pochází
z 12. století. Dnes má podobu pozdně gotické
katedrály. Po zhlédnutí krásných varhan v této národní kulturní památce směřovaly naše
kroky na Zelný trh, který je znám nejen svými
farmářskými trhy, ale i kašnou Parnas z konce
17. století. Z náměstí jsme pokračovali ke Staré
radnici, což je bývalá radniční budova a nejstarší světská stavba ve městě, jejíž počátky sahají
do 13. století. V současné době se v prostorách
Staré radnice nachází kulturní a informační
centrum. V průjezdu věže je nainstalován drak
a brněnské kolo, ke kterým se váže i několik pověstí.
Následoval přesun ke kostelu sv. Jakuba.
Tato stavební památka gotického období, která
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představuje typ městského síňového kostela,
je 54 m dlouhá, 22 m široká a její věž dosahuje
výšky 94 m. I zde se nacházejí krásné varhany
z roku 1692 od varhanáře Jakuba Ryšáka z Opavy, doplněné řezbářskými ozdobami od Antonína Riga.
Naší poslední zastávkou bylo Náměstí Svobody (lidově Svoboďák), které se nachází přímo v centru historického jádra. První zmínky
o tomto trojúhelníkovém náměstí pocházejí ze
13. století. Na náměstí se nachází žulový hodi-
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nový stroj, Palác šlechtičen, Skácelova kašna,
Dům u čtyř mamlasů, Morový sloup, Kleinův
palác i Dům pánů z Lipé. Každý rok zde probíhají tradiční vánoční trhy.
Na závěr byl rozchod. Po malém průzkumu
zdejších obchůdků a občerstvení nás čekala
cesta zpět na hlavní nádraží a odjezd domů.
Výlet se nám velmi vydařil, dokonce i sluníčko se umoudřilo a svými hřejivými paprsky nás
doprovázelo na našem putování po Brně.
Mgr. Martina Burianová
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Turnaj pro veřejnost na Ulitě v Blansku
Pétanque klub FENYX Adamov ve spolupráci s klubem Ulita Blansko pořádali již pátý ročník turnaje v pétanque pro veřejnost. Souboj se
konal na hřišti klubu Ulita v neděli 27. 10. 2013.
Účast sice nebyla až tak hojná jako ve čtyřech
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předcházejících ročnících, ale spokojené výrazy
ve tvářích všech zúčastněných svědčily o velké
spokojenosti. Rozdělili jsme se na dvě družstva a v jednotlivých utkáních jsme se střídali,
aby měl každý jiný počet bodů. Vzhledem k danému počtu účastníků byl
zvolen ideální herní systém
tak, aby si všichni dostatečně zahráli.
Hned ze začátku všem
vytřela zrak Monička (5 let)
svými bezchybnými placy.
Kupodivu skončila na posledním pátém místě, neboť
její vlastní rodiče ji společnými silami překonali. Chvílemi
ale vypadalo, že výsledky
budou opačné.
Celkovým vítězem se stal
Honza Karásek, který dosud
nevynechal ani jediný ročník

a zaslouží tedy i ocenění za vytrvalost. Druhý
skončil Stanislav a třetí Jitka.
Doufáme, že s příštím ročníkem vzroste i zájem veřejnosti o tento pohodový sport a setkáme se znovu na sklonku podzimu na stejném
místě - na hřišti ULITA Blansko.
Tímto také děkuji manželům Hromkovým za
pomoc s organizací a pěkné ceny pro vítěze.
Za FENYX Renáta Králová

Hokejový oddíl – TJ Spartak Adamov
TJ Spartak Adamov – SK BACARDI Letovice
4:5 (0:3, 3:1, 1:1)
Góly a asistence za Adamov: Kolenáč (Kunc),
Toufar (Kunc), Milfait (Herynek), Bartoš (Kilián)
Zápas začal náporem soupeře. Lépe bruslil,
kombinoval a střílel. Adamov byl pod velkým
tlakem a než se vzpamatoval, prohrával 0:3.
Skóre narůstalo hrozivě. Po třetí brance se hra
uklidnila a do konce třetiny se hrálo bez gólů.
Ve druhé třetině zavelel k obratu Kolenáč, který po přihrávce Kunce vsítil branku.
Adamov začal lépe bruslit, hra se vyrovnala
a Toufar znovu po přihrávce Kunce dal druhý
kontaktní gól. Hrálo se nahoru a dolů v celkem dobrém tempu. Do konce třetiny přidalo každé mužstvo po brance a třetina skončila
3:4 pro Letovice.
Třetí třetina byla vyrovnaná, více šancí měl
Adamov. Na šance se ale nehraje… Adamovu
nepomohla ani minutová hra bez brankáře.
Mohou mrzet vyložené neproměněné šance
Toufara, Kiliána, Kubíčka a Milfaita.
Soupeř hrál často za hranicí tvrdosti, což
odnesl Kilián tržnou ranou a následným šitím.
Tatran Hrušky – TJ Spartak Adamov 2:3
(1:1, 0:0, 1:2)
Góly a asistence za Adamov: Kolenáč 2x
(Kilián, Juřena), Juřena (Kolenáč)
Hráči Adamova odjížděli do Vyškova k zápasu proti Tatranu Hrušky bez čtyř hráčů základní sestavy… Na stařičkém zimním stadiónu ale mužstvo podalo taktický výkon podle
pokynů trenéra, hrálo s vysokým nasazením,
výtečnou obrannou hrou a rychlým založením protiútoku. Všichni přítomní v čele s brankářem si zaslouží absolutorium.
Zápas byl od úvodního buly vyrovnaný. Vedení se ujalo domácí mužstvo po zbytečném
zavezení puku do vlastního pásma a zakrytém
výhledu brankáře Dobeše. Adamov hrál neustále svoji hru a po zásluze vyrovnal Kolenáčem po přihrávce Kiliána na 1:1. Tak skončila
i první třetina.
Druhá třetina pokračovala ve stejném scénáři jako první, pouze bez gólů. Obě mužstva
výborně bránila, více šancí mělo mužstvo
Adamova.
Třetí třetina se nesla ve znamení boje o to,
které mužstvo strhne vedení na svou stranu.
Netrvalo však dlouho a bylo to mužstvo
Adamova, které vsítilo branku Kolenáčem po
přihrávce Juřeny. Hosté se zatáhli do obrany,

soupeř vycítil šanci a nadechl se k náporu.
Z tohoto náporu se mu podařilo vyrovnat.
Zdálo se, že obě mužstva se spokojí s remízou. Proti tomu byl ale Juřena, který si po vyhraném buly Kolenáče odjel nikým nehlídán
k modré čáře a vystřelil. Překvapený gólman
domácích promáchl lapačkou a lovil puk ze
své sítě. Adamov se zaslouženě ujal vedení.
I přes velkou snahu, oddechovém čase
a power play nedokázali domácí dotáhnout
zápas do samostatných nájezdů a Adamov
poctivým bráněním nedovolil soupeři skórovat.
TJ Spartak Adamov – HC Blansko 2:7
(1:2, 0:3, 1:2)
Góly a asistence za Adamov: Juřena (Kolenáč),
Kilián (Bartoš)

Adamov nastupoval do zápasu s přáním
získat body do tabulky. Začátek zápasu byl
vyrovnaný, ba co víc, Adamov mohl jít klidně
do vedení. Naděje na překvapivý bodový zisk
začaly brát za své, když necelou minutu před
koncem první třetiny vsítilo Blansko branku
na 1:2. Tento okamžik byl zlomový.
Od úvodu druhé třetiny domácí nepochopitelně přestali dodržovat taktické pokyny,
nebránili, propadali v útočném pásmu, hráli
bez zápalu a nasazení ... V tomto duchu odehráli zápas až do konce. Úplně jiná hra, než
předvedl kolektiv ve Vyškově.
Druhá a třetí třetina nepotřebuje zvláštního komentáře, stačí se podívat na konečný
výsledek.
Za hokejový oddíl
Alois Lolo Kožený

Šipky
Na MČR jednotlivců a dvojic, které se konalo tentokrát v Králíkách u Nového Bydžova
se uzavíraly i republikové žebříčky. V pátek 15.
11. 2013 se začínalo turnajem mixů, kterého
se zúčastnilo celkem 78 mixů. Z našich se nejlépe umístili Ivoš Tretera s Martinou Chudou,
Martin Šeba s s Lenkou Horskou a Vladimír Navrátil s Janou Soukupovou na 17. až 24. místě. Dále se hrál turnaj v criketu za účasti 121
mužů, kde Martin Šeba obsadil 5. místo, Ivo
Tretera 9. místo, Martin Réda a Aleš Mrva 17.
místo. Poprvé se hrál také turnaj 501 double
in za účasti 105 mužů, kde jsme dosáhli nejlepších výsledků – 2. místo Martin Réda, 7.
místo Aleš Mrva, 9. místo Miroslav Dobrovolný a Ivo Tretera, 17. místo Tomáš Antl a Vladimír Navrátil.
V sobotu 16. 11. 2013 se hrál turnaj jednotlivců za účasti 252 hráčů. Ani tady se naši neztratili – 7. místo Aleš Mrva, 17. místo Tomáš

Antl a Martin Réda, 33. místo Ivo Tretera. Doplňkový turnaj Mistr singl 95 mužů – 5. místo
Vladimír Navrátil.
V neděli 17. 11. 2013 jsme hráli turnaj
dvojic – 93 dvojic, z kterého máme vicemistra republiky Ivo Tretera s Filipem Šebestou
(Mustang Brno), dále 13. místo Aleš Mrva
s Martinem Rédou, 17. místo Milan Dudík ml.
s Martinem Šebou, 33. místo Tomáš Antl s Miroslavem Dobrovolným a Vladimír Navrátil se
Stanislavem Kořínkem.
Závěrem bych chtěl všem hráčům opět poděkovat za výborné výkony a vzornou reprezentaci. Adamov svými výkony již dlouhodobě patří mezi republikovou elitu což dokázal
i v soutěži družstev v červnu 2013 druhým
místem v republice.
Více na www.sipky.org.
Ing. Milan Dudík
předseda ŠK Adamov
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ŠACHOVÝ ODDÍL – TJ SPARTAK ADAMOV
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2013
Olga Dvořáková zlatá!
Olga Dvořáková (Spartak Adamov) vyhrála
kategorii D10 na Mistrovství Moravy a Slezska v Koutech nad Desnou.
MMaS proběhlo ve dnech 26. - 30. 10. 2013.
V 47 členné skupině HD10 chlapců i děvčat

startovala z adamovského šachového oddílu Olinka Dvořáková. Pěkným celkově dvanáctým místem mezi chlapci a nejlepším
umístěním v pořadí děvčat získala titul Přebornice Moravy a Slezska pro rok 2013.

Mistrovství České republiky
mládeže v Rapid šachu

20. 10. 2013
TJ Spartak Adamov – MKS Vyškov 5:3
Body: 1 Martin Handl, Karel Švehla, Jiří Marek; 0,5
Jiří Sekanina, Karel Kredl, Ján Mižák, Leoš Ševčík.
Druhý zápas, druhé vítězství. Áčko bezpečně vyhrálo ve Znojmě.
10.11. 2013
TJ Znojmo – TJ Spartak Adamov 3:5
Body: 1 Karel Kredl, Karel Švehla, Jiří Marek; 0,5 Jiří
Sekanina, Martin Handl, Pavel Masák, Ján Mižák.

Turnaj 14.–15. 9. 2013 pořádal Šachklub Sokol
Klatovy. Poprvé měl adamovský oddíl na akci
takového rozsahu dvojí zastoupení. V kategorii
D12 Petru Masákovou a v kategorii D10 Olinku
Dvořákovou.
Petra skončila ve své kategorii s 5,5 b. sedmá.
Olinka na svém prvním Mistrovství ČR se 4 body
obsadila 17. místo. Nasbírané zkušenosti, ale
uplatnila na MMaS.
Postup na mistrovství si děvčata musela vybojovat v Krajském přeboru mládeže. Petra vítězstvím
v kategorii D12 získala titul Krajské přebornice,
Olinka v kat. D10 skončila na třetím místě.

Soutěže družstev 2013 - 2014

Krajský přebor I. třídy
Zápasy družstev se naplno rozběhly až v listopadu. V úvodním utkání šachové sezóny družstev
2013–14 si Áčko Adamova připsalo na své konto
první vítězství v soutěži.
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Okresní přebor Blansko
Bez vyhrané partie nejde vyhrát zápas. Kapitán
Jarda si na první šachovnici musel připadat jak
„sám voják v poli“. Ani materiální převaha na
šachovnicích jeho kolegů nevedla k vítězství.
Všichni si „odremizovali“ a osud zápasu nechali
na něm.
Fotbalovou mluvou se dá říct, že Adamov neproměnil dvě penalty a dvakrát nastřelil brankovou tyč.

“Dovoluji si tímto Olince pogratulovat a poděkovat za výbornou reprezentaci našeho
oddílu a Adamova...” zhodnotil výkon předseda šachového oddílu Pavel Masák.

Olinka a Petra na MČR
10. 11. 2013
Sokol Jedovnice - TJ Spartak Adamov B 4,5:3,5
Body: 0,5 Petr Bednář, Radek Trmač, Petr Ležák,
Petra Masáková, Dušan Hloušek, Pavol Mikuš,
Josef Gruber.

Základní soutěž Blansko
Vstup do sezóny obou adamovských družstev
byl úspěšný. Céčko odremizovalo loňského vítěze soutěže z Kunštátu a Déčko přesvědčivě
zvítězilo ve Vanovicích.
3. 11. 2013
Vanovice – TJ Spartak Adamov D 1,5:3,5
Body: 1 Zdenek Schneider, Dušan Hloušek, Pavel Kratochvíla; 0,5 Josef Gruber.
3. 11. 2013 TJ
Spartak Adamov C – Kunštát 2,5:2,5
Body: 1 Petra Masáková, Olga Dvořáková; 0,5
Petr Bednář.

Úspěsný judista

Zlato na turnaji VC Polná
Velmi nás těší, že děti z našeho města, i přes to, že jezdí trénovat
do mimoadamovských klubů, sportovních zařízení, center apod., velmi
dobře reprezentují město, ve kterém se narodili a bydlí zde. Stojí tedy
za to napsat o jejich umístění. Jedním z nich je náš malý spoluobčan,
Filip Nezval, který judo začal trénovat v Adamově a nyní jezdí trénovat
do Brna.
Minulý měsíc se konalo několik turnajů v judu, a to jak v ČR, tak v zahraničí. V kategorii „mládě“ se řady z nich zúčastnil i právě Filip. Dařilo
Zlato na Slovakia Open v Galantě
se mu, umístil se na prvním místě v říjnovém turnaji přípravek v Brně,
a neztratil se ani na turnajích s mezinárodním
obsazením, kterých se účastní judisté z 5 - 7
evropských zemí. Na turnaji VC Polná tak vybojoval krásnou zlatou medaili a pohár, dařilo
www.maliribrno-horak.cz. Adamov a okose mu i na Slovakia Open v Galantě, kde též  Rekonstrukce bytových jader. Provádíme – obkladačské, podlahářské, zedniclí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!
získal první místo, a neztratil se ani na turnaji
ké práce. Tel. č. 603 752 493, více infor-  Prodám pánský kožený tříčtvrteční hněv Tvrdonicích, na kterém přes váhový handimací najdete na www.ADAMOstav.cz.
dý kabát. Velmi pěkný a bez poškození.
cap vůči svým těžším protivníkům, získal hez
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY
Na výšku 180-185 cm, velikost 59–60.
ké třetí místo.
DOHROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ!
Cena dohodou. Tel. č. 605 470 243.
Blahopřejeme!
Dostanete na účet i HOTOVOST! Na-  Prodám garáž na Horce naproti bývaPřejeme Filipovi spoustu dalších úspěchů,
vštivte stánek OD TESCO FINANČNÍ
lému internátu, cena dohodou, tel. č.
SLUŽBY BRNO. Těšíme se na viděnou!
a to nejen v judu, ale i v šachu a florbalu, kte725 841 227 nebo 543 250 365 volat
S přátelským pozdravem Veronika Krarým se též věnuje.
večer po 20 hodině.
tochvílová. Telefon 542 213 285, mobil  Masážní studio Adamov Lenka
724 771 262.
Trejtnarová (www.masazni-studio Podlahářství Gregor – pokládka a leadamov@netstranky.cz) nabízí mopení koberců a PVC, montáž plovoubilní masérské služby (klasické, havajcích podlah dřevěných, korkových
ské, lávové, antimigrenozní, medové,
PLÁN VYCHÁZEK
a laminátových aj. Nabízíme kvalitní
lymfatické, motýlí – pro děti, alfa ma8. 12. 2013 neděle
podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320,
sáže…) přímo u Vás doma, na pracovišMIKULÁŠSKÁ VYCHÁZKA
email zdenekcrom@seznam.cz.
ti, na kulturních a sportovních akcích
Trasa: Dolní Lhota- Pod Karolínem – Lenčov
 Prodám případně pronajmu garáž v Olapod. Informace a objednávky: mobil
– Rájec. Délka 12 km.
šičkách v Adamově, cena dle dohody.
733 500 567, email: masaze.adamov@
Tel. č. 775 399 129.
seznam.cz, slevové akce na webových
Odjezd ČD žst. Adamov 8:21 hod.
stránkách.
 Prodám garáž na ulici P. Jilemnické1. 1. 2014 – středa
ho. Telefon 731 033 719. Volejte mezi
 Nabízím k prodeji dvoupatrovou zděNOVOROČNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM
16 a 18 hodinou. Zn. nabídněte.
nou garáž, která se nachází v AdaTrasa: Adamov zast. ČD – Vranov – Babí lom
mově na Ptačině. Je v dobrém tech MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dvea zpět. Dékla 10 až 18 km.
nickém stavu, cena 200.000 Kč.
ří 350,- Kč/ks, radiátorů, oken, fasád
Odchod: Adamov zastávka ČD 8:30 hod.
aj. Tel. č. 606 469 316, 547 225 340,
Tel. č. 604 708 749.

INZERCE

Turistický oddíl

23

PODLAHÁŘSTVÍ

Slezák
Montáž a broušení parket,
plovoucích podlah, PVC, koberců,
včetně dodávky materiálu.

720 163 032

Zdeněk Kufa

adaservis@email.cz

Tel. 724 738 924

 Opravy počítačů a notebooků
 Dodávky počítačových sestav na zakázku

www.podlahyslezak.cz

 Poradenství v oblasti IT
 Servis počítačů NONSTOP 24 hodin denně
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Adamovský zpravodaj: Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. Vychází jedenkrát měsíčně v nákladu 2200 ks,
bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise rady města Adamova ve složení: PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, PhDr. V. Kubenová,
R. Kolář, J. Králíčková, L. Vrožinová, V. Dudíková. Odpovědná pracovnice V. Dudíková. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Veronika Dudíková, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, email
veronika.dudikova@adamov.cz, tel. 516 499 630, mobil 773 990 476. Uzávěrka pro příjem příspěvku: vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, pokud není uvedeno jinak.
Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Tisk: MIKADAPRESS s. r. o., Kolonie 448, 679 04 Adamov. Vydáno dne 1. 12. 2013. Příští uzávěrka: 9. 12. 2013.

