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ADAMOVSKÝ 
ZPRAVODAJ

Prodej kalendáře na rok 2015 se předpokládá po 20. říjnu 2014.

Práce na lávce s výtahem na ulici Sadová finišují. Fotografie vlevo je  z 26. srpna. Na fotografii vpravo, která byla pořízena 22. září,  
je vidět, že práce i přes deštivé počasí pokračují. Schodiště je zatím uzavřené, ale most a výtah od 5. září občané opět využívají.



KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014

Vážení spoluobčané,
za několik dnů skončí funkční období Vámi zvolených zástupců, kteří čtyři roky po složení slibu zastupitele hájili zájmy města a jeho občanů. V této 

chvíli asi většina z nás v duchu bilancuje a hodnotí uplynulé období. Chtěl bych na tomto místě vyzdvihnout především klidnou, pracovitou a přátelskou 
atmosféru, která v zastupitelstvu panovala. Diskuze byly až na malé výjimky věcné, nikoliv osobní. Děkuji tímto všem za práci v zastupitelstvu, v Radě 
města, výborech a komisích. Stejně tak děkuji všem zaměstnancům města, příspěvkových organizací a dceřiné společnosti za práci, kterou pro nás volené 
zástupce i pro samotné občany zabezpečují. Poděkování patří i všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na rozvoji města, ať jde o kulturu, 
sport, školství, různé zájmové činnosti a mnoho dalšího. Rovněž děkuji i občanům, kteří po celou dobu přinášeli poznatky a podněty, které nám velmi 
často pomáhaly zlepšit to, co jsme mohli přehlédnout. Další práce čeká na nově zvolené zástupce v komunálních volbách dne 10.–11. 10. 2014. 

Na závěr bych všem občanům Adamova rád popřál hodně zdraví, životní spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak i pracovním životě.
Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města Adamova

21.9. - 16:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Bořitov B
(sponzor utkání Roman Pilát - starosta města) FK Adamov

23.9. Vítání nových prvňáčků ve školních lavících
MKS, SPOZ při MěÚ Ada-
mov, BESIP - Autoškola Per-
nica

26.9. Evropský den jazyků ZŠ a MŠ Adamov

26.9. Bludičkový les aneb co se děje v lese po setmění ZŠ a MŠ Adamov

27.9. Zájezd do Vinohradského divadla v Praze - představení „Ideální manžel“ + vysílá-
ní rozhlasového pořadu „Tobogán“ MKS

Říjen 1.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

3.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

3.10. - 16:00 Cvičení při hudbě - Katka Prudíková Sokol Adamov

4.10. - 10:00 Florbalový turnaj - žáci - Bohumil Žlůva Sokol Adamov

4.10. Zájezd do Prahy na muzikály „Horečka sobotní noci“ a „Fantom opery“ MKS

5.10. - 12:00 Turnaj ve stolním tenise - Zdeněk Kufa Sokol Adamov

5.10. - 15:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Vranová (sponzor utkání Jiří Němec - předseda VV FK 
Adamov) FK Adamov

7.10. Světelský podzim v Adamově - koncert Javory MKS

9.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

10.10. Adamovská drakiáda - hřiště ZŠ Ronovská MKM

11.10. Mutěnice TJ SPARTAK - oddíl turistiky

11.10. Rudické propadání TJ SPARTAK - oddíl turistiky

10.10. Turnaj o tenisového přeborníka Spartaku Adamov TJ SPARTAK - tenisový oddíl

12.10. - 21.10. Stanislav Havlík - Malování do čtverce MKS - společenské centrum

15.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

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

17.10. Tradiční závěrečný turnaj všech členů T.O. TJ SPARTAK - tenisový oddíl

19.10. - 15:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Skalice (sponzor utkání Potraviny Brněnka, Vít Uhlíř) FK Adamov

20.10. Den stromu ZŠ a MŠ Adamov

30.10. Hallowen – v prostorách MKM MKM

Listopad 1.11. Balcarka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

2.11. - 14:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Knínice (sponzor utkání Restaurace U baťáka) FK Adamov

8.11. Zájezd na lední revue „Jen počkej zajíci!“ - Kajot aréna Brno MKS

9.11. - 18.11. Helena Puchýřová - Krajiny MKS - společenské centrum

9.11. - 14:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-V. Opatovice (sponzor  utkání VV FK Adamov) FK Adamov

20.11. Adamovský slavík - pěvecká soutěž ZŠ a MŠ Adamov

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

Kampaň „Cesty k adamovským studánkám“  -  vyhodnocení soutěží Komise PZMA a MA21

Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ o pohár starosty města Šipkový klub

III. ročník Memoriálu Josefa Drbala - hasičské soutěžní klání JSDH Adamov

Prosinec adventní neděle Adventní zastavení MKS

4.12. Mikulášské dovádění v MKM MKM

6.12. IV. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2014
TJ SPARTAK - oddíl OB
Město Adamov
Komise PZMA a MA21

7.12. Pod kuřimskou horou TJ SPARTAK - oddíl turistiky

7.12. - 10:45 Oslava sv. Barbory, poděkování za dary přírody Farnost Adamov

19.12. Vánoční dílny ZŠ a MŠ Adamov

19.12. Vánoční běh do schodů ZŠ a MŠ Adamov

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014
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.
Červeně zvýrazněné akce budou na základě žádostí organizací, klubů, spolků a jednotlivců pořádány

za finanční podpory města Adamova v rámci oslav 50. výročí povýšení Adamova na město.

Město Adamov umístilo na webové stránky svoje zcela nové propagační video o městě Adamově. Dále pak první videoreportáž z dění ve městě 
Adamově v měsíci září. Pro občany města již umístili odkaz na nový Youtube kanál města Adamova. Televizní vysílání DVB-T z Alexandrovy 
rozhledny začne v měsíci prosinci 2014 pro běžné televize, bytové domy, společné antény, rodinné domy a okolí města Adamova.
Na obrázcích můžete vidět možnou podobu budoucího infokanálu.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Start Adamovského TV - infokanálu se blíží II.
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Vážení odběratelé,
v tomto článku navazuji na informace 

podané zástupcům společenství vlastníků 
bytových jednotek. Toto setkání se usku-
tečnilo 10. září 2014 v Městském kulturním 
středisku na Ptačině. Kromě informací sou-
visejících s dodávkou pitné vody a odkana-
lizování vody odpadní, dostali vaši zástupci 
informace o vývoji spotřeby tepla za první 
pololetí roku 2014.

Předpokládaný odběr tepla v domech 
napojených na centrální zdroj tepla byl 
17 888 GJ. Ale z důvodu nadprůměrných 
denních teplot v měsících březen a duben 
byl skutečný odběr nižší, a to 15 336 GJ. 
Toto potvrzuje i průměrná denní teplota, 
která byla v prvních pěti měsících tohoto 
roku 7,4 °C oproti stejnému období před-
chozího roku, kdy průměrná denní teplota 
dosáhla jen 4,9 °C. 

I přes tento fakt se naší společnosti po-
dařilo udržet průběžnou cenu tepla za prv-
ní pololetí tohoto roku ve výši 497,41 Kč za 
1 GJ. Tato cena se podařila dosáhnout pře-
devším díky dvěma ukazatelům. Prvním 
byla cena plynu, která za sledované obdo-

Hodnocení vývoje spotřeby tepla  
za první pololetí roku 2014

bí dosáhla výše 9,01 Kč za 1 m3, a to včet-
ně distribučních poplatků. Druhým byl pak 
nákup tepla z kogenerační jednotky, kde 
průměrná cena nakupovaného tepla byla 
ve výši 245,05 Kč za 1 GJ. Co se týká skladby 
dodávaného tepla, tak 13,9 % bylo vyrobe-
no v kotelně a 86,1 % bylo nakoupeno z ko-
generační jednotky (ceny v Kč jsou uvedeny 
bez DPH).

Jak jsem již výše uvedl, cena tepla byla 
ovlivněna nadprůměrnými denními teplo-
tami na začátku tohoto kalendářního roku, 
ale věřím, že při obvyklých denních teplo-
tách v závěru roku se podaří výše uvedenou 
cenu tepla ještě snížit a přiblížit se tak ceně 
kalkulované pro rok 2014.

Dále mi dovolte vás upozornit na stránky 
Energetického regulačního úřadu. Konkrét-
ně na tento odkaz:
http://www.eru.cz/documents/10540/484223/
Vyhodnoceni+cen+TE+k+1_1_2013.pdf/
19d22834-2e11-4983-b591-0365459f9bf4

Jde o dokument s názvem Vyhodnocení 
cen tepelné energie k 1. lednu 2013. V tom-
to dokumentu na stránce 3 najdete tabul-
ku č. 1: Průměrné ceny tepelné energie vč. 

DPH v roce 2012 s rozlišením paliv. Je zde 
zvýrazněná průměrná cena tepla z domov-
ních kotelen na zemní plyn. Tato průměrná 
cena byla v roce 2012 ve výši 563,54 Kč vč. 
DPH.

Pod touto tabulkou je následující text: 
„Podle tabulky č. 1 lze pro systémy zásobová-
ní tepelnou energií (CZT) považovat za kon-
kurenční cenu tepelné energie pro konečné 
spotřebitele cenu z domovních plynových 
kotelen ve výši 563,54 Kč/GJ vč. DPH. Sna-
hy některých odběratelů o odpojení od sys-
témů CZT z důvodu možné úspory nákladů 
vybudováním vlastního domovního zdroje 
tepelné energie je možné očekávat především 
u soustav CZT s cenou tepelné energie převy-
šující tuto cenu tepelné energie.“

Závěrem snad jen doporučení. Pokud 
někdo operuje s cenou tepla z domovní 
kotelny na zemní plyn výrazně nižší než 
je cena uváděná v oficiálním dokumentu 
Energetického regulačního úřadu České re-
publiky, tak jde spíše o jeho „zbožné“ přání 
a nikoliv o reálnou cenu.

Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA
jednatel společnosti

Vydavatel Adamovského Zpravodaje přijal dne 16. 9. 2014 žádost 
o zveřejnění článku: „Reakce na vyjádření velitele Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů k šíření informací k prověřovacímu cvičení“.

Vzhledem k obsahu článku nazvaného „Reakce na vyjádření 
velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů k šíření informací 
k prověřovacímu cvičení“ a navrhovaného k publikaci 
v Adamovském zpravodaji doc. Ing. Rudolfem Rybářem, CSc., 
se vydavatel, po konzultaci s oslovenými právními odborníky, 
rozhodl tento článek v periodiku neuveřejnit, neboť dospěl 
k názoru, že publikací dotčeného článku v místním periodiku 
by mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu 
šíření poplašné zprávy podle § 357 odst. 1 trestního zákoníku.

EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR i nadále realizuje projekt Euroklíč 

v Jihomoravském kraji. Upozorňujeme, že držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, 
stomici a onkologičtí pacienti mohou na distribučním místě, kterým je pro adamovské 
občany Městský úřad Adamov, odbor sociálních a správních věcí, tel. 516 499 624,  
social@adamov.cz, získat zdarma euroklíč do eurozámků veřejně přístupných budov. 

K získání euroklíče stačí předložení občanského průkazu a průkazu TP, ZTP či ZTP/P 
nebo prohlášení o tom, že žadatel patří do některé cílové skupiny. 
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Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru – vývoj plnění
Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru - vývoj plnění

Územní 
část

Financování, název akce 2014 Doplňující informace Zodpovídá

§ 2143 - Cestovní ruch

webkamera na Alexandrovku instalace 10/2014 STAR

bannery s připomínkou 50. výročí povýšení na město realizace hotova STAR

§ 2212 - Silnice

AD2 výroba a montáž nového zábradlí na ul. Zahradní realizace hotova STAR

AD1/2 silniční zrcadlo 2 ks (Komenského 6, tunýlek) realizace hotova MSTAR

AD1 impr.nátěr mostu Vodní vč. výměny pojezdových trámů realizace hotova MSTAR

nákup barev-vodorovné značení realizace hotova MSTAR

opravy výtluků po zimě realizace hotova MSTAR

AD1 rekonstrukce příjezdu do ZŠ Komenského - zásobování  kuchyně realizace hotova MSTAR

AD1 oprava opěrné zdi na ul. Sadová, blok B realizace zahájena, dokončení 10/2014 MSTAR

AD1 rozšíření komunikace pod kostelem - projektová dokumentace probíhá tvorba projektové dokumentace, termín 12/2014 STAR

kropící a samosběrný vůz realizace hotova MSTAR

§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací

výroba a umístění laveček po městě realizace hotova MSTAR

nákup barev-očištění, oprava, nátěr zábradlí po městě realizace hotova, další etapa 2015 STAR

AD1 drobné opravy výtahu společně s realizací lávky, dokončení 9-10/2014 MSTAR

AD1 oprava pororoštů před bývalou poštou realizace zahájena, dokončení 10/2014 MSTAR

AD1 rekonstrukce chodníku mezi bloky A,B Sadová realizace hotova STAR

AD1 rekonstrukce ocelové lávky a schodiště ul. Sadová probíhá realizace fasádního systému STAR

AD2 oprava povrchu vlásenky-lokální vysprávky realizace hotova MSTAR

AD2 oprava zábradlí u vlásenky dodávka obrubníků hotova, zábradlí 2015 MSTAR

AD1 oprava chodníku pod monoblokem Hradčany-II. etapa stavební část hotová, zámečnické práce 10/2014 MSTAR

AD2 oprava venkovních schodišť Ptačina realizace hotova MSTAR

AD2 oprava bezbariérového přístupu-chodník Družstevní realizace hotova MSTAR

AD1 oprava schodů - začátek ulice Pod Horkou realizace hotova MSTAR

AD1 vybudování nového chodníku MŠ Kom.-hřiště Kom. realizace hotova MSTAR

AD1 vybudování šikmé rampy od ZŠ k bloku A-Sadová realizace hotova MSTAR

AD1 projektová dokumentace - přístupová rampa Sadová A realizace zahájena, dokončení 10/2014 MSTAR

AD3 oprava chodníku pod byt. domem Jilemnického (sudé vchody) realizace zahájena, dokončení 10/2014 MSTAR

AD3 oprava chodníku Tererova realizace zahájena, dokončení 10/2014 MSTAR

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

barvy, čistící prostředky (obnova na zastávkách MHD) realizace hotova MSTAR

§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

cejchování-parshallův žlab-nutné pro provoz ČOV realizace hotova STAR

čištění kanalizace po zimě (tlakový vůz) realizace hotova STAR

2 ks čerpadel pro nitrifikaci ČOV-nutné pro provoz realizace hotova STAR

oprava česlí realizace hotova STAR

opravy dešťových vpustí po městě 1. etapa realizována, 2. etapa 10/2014 MSTAR

§ 3119 - Základní školy a mateřské školy

AD3 oprava opěrné zdi pod MŠ Jilemn. realizace hotova STAR

AD3 malba na spodní zeď pod MŠ Jilemn. realizace hotova STAR

AD3 Oprava rampy, schodištěm a chodníku u MŠ Jilemnického realizace zahájena, dokončení 10/2014 STAR

AD1/3 Komplexní rozvoj školství - vybavení ZŠ a MŠ učebny, hřiště probíhají výběrová řízení - dvě ze tří začnou dodávky STAR

§ 3341 - Rozhlas a televize

infokanál oficiální spuštění 12/2014 STAR

licence Rada pro rozhlasové a televizní vysílání realizace hotova STAR

§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

AD1 oprava koupaliště před sezónou-vystěrkování + nátěr realizace hotova STAR

§ 3541 - Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. 

AD3 nákup drobného zařízení do MKM realizace hotova STAR

AD3 3x nový PC do prostor MKM realizace hotova STAR

§ 3612 - Bytové hospodářství

AD1 barva - nátěr plotu a balkónů DPS realizace hotova STAR
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova

Na 91. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 25. 8. 2014 byl schválen text Výzvy 
k podání nabídky na podlimitní veřejnou za-
kázku K 00081 – „Dodávka hracích prvků III.“ 
projektu č. CZ.1.11/3.3.00/36.01498 zadáva-
nou ve zjednodušeném podlimitním řízení 
a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, v platném znění.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova Dětský podvečer k přivítání nového školního roku.

AD1 satelitní příjem Komenského 6 realizace hotova STAR

§ 3613 - Nebytové hospodářství

nasvícení Alexandrovky montáž proběhne 9-10/2014 STAR

AD3 výměna vstupních dveří do MKS přesunuto na 2015 STAR

AD3 oprava schodů před MKS realizace hotova STAR

AD3 oprava osvětlení vnitřních prostor v DS realizace hotova STAR

AD3 oprava fasády MKS realizace hotova MSTAR

AD3 studie proveditelnosti - výtah MKS objednáno STAR

§ 3631 - Veřejné osvětlení

AD1 VO nám. Práce, ul. Nádražní realizace hotova STAR

AD1 VO Sadová 17- 23 demontáž 10-11/2014 STAR

AD1 VO Mírová realizace hotova STAR

AD1 místo pro přecházení - Acentrum realizace hotova STAR

žádost o dotaci MPO EFEKT 2013-dílčí monitor.zpráva realizace hotova STAR

žádost o dotaci MPO EFEKT 2014 (žádost, PD, audit) realizace hotova STAR

EFEKT 2013-realizace realizace hotova STAR

§ 3632 - Pohřebnictví

AD1 opravy přístupových (hlavních) cest hřbitova - ulice Osvobození realizace hotova MSTAR

AD1 oprava společné hrobky-starý hřbitov I. etapa realizace zahájena, dokončení 9/2014 MSTAR

§ 3634 - Lokální zásobování teplem

revize plynových rozvodů+revize kotlů 2014 realizace hotova STAR

revize PO + hydranty pro rok 2014 realizace hotova STAR

revize komínů pro rok 2014 realizace hotova STAR

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

zpracování územní studie nám. Práce realizace hotova STAR

AD3 oprava podstavce pomníku P. Jilemnickéhou u ZŠ Ronovská realizace hotova MSTAR

AD1 revitalizace přístupové komunikace a okolí kostela sv. Barbory probíhají dokončovací práce STAR

AD1 přeložka kanalizace u kostela realizace hotova STAR

AD1 přeložení E-ON-nízké napětí, vysoké napětí realizace hotova STAR

AD1 nákup pozemků - nám. Práce připravuje se materiál pro zastupitelstvo k odkupu STAR

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

výběrové řízení odpadové hospodářství - svozová firma realizace hotova STAR

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

kotelna zapravení venkovních omítek realizace hotova MSTAR

příspěvky SVJ na údržbu okolí domu realizace hotova MSTAR

garáž projekt a stavební povolení hotovo, realizace 2015 MSTAR

§ 4351 - Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení

AD1 nákup nového počítače do spol. místnosti DPS realizace hotova STAR

§ 6171 - Činnost místní správy

AD1 stavební opravy budovy MěÚ - hydroizolace + další práce odloženo na 2015 STAR

AD1 výměna oken v kanc.MěÚ v budově U kostela odloženo na 2015 STAR

AD1 rekonstrukce obřadní místnosti realizace hotova STAR

Legenda (seznam je informativní a může být změněn):

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

AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina
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TERMÍN
1. den voleb: pátek 10. října 2014 (od 14:00 do 22:00 hod.)
2. den voleb: sobota 11. října 2014 (od 08:00 do 14:00 hod.)

PRÁVO VOLIT
V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-

stupitelstva obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, má právo volit do zastupitelstva Města Adamov občan města Ada-
mova za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který 
alespoň ve druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb 
přihlášen k trvalému pobytu v Adamově.

Překážkami výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené ome-
zení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omeze-
ní svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon vojenské zá-
kladní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinnosti z této služ-
by vyplývajících nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Volič, který má trvalý pobyt na území Adamova, je automaticky za-
psán do stálého seznamu voličů.

Volič, který je v Adamově přihlášen k trvalému pobytu a není stát-
ním občanem České republiky, ale je státním občanem jiného členského 
státu Evropské unie, je zapsán do dodatku ke stálému seznamu voličů. 
Do dodatku zapíše Městský úřad tohoto voliče na základě jeho vlastní 
žádosti, kterou může tento volič podat kdykoliv do jeho uzavření, tj. do 
středy dne 8. října 2014 do 16:00 hodin. Žádost může být podána písem-
ně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do 
dodatku. Nepožádá-li volič sám (občan jiného členského státu Evropské 
unie), který má na území Adamova trvalý pobyt a splňuje podmínku věku 
pro výkon volebního práva o zápis do dodatku, není automaticky do to-
hoto dodatku zapsán. Toto ovšem neplatí pro voliče (občana jiného člen-
ského státu Evropské unie), který o zápis do dodatku požádal již při ně-
kterých předchozích volbách do zastupitelstva Města Adamov. V tomto 
případě volič v dodatku zůstává zapsán a není nutné, aby žádost o zápis 
do dodatku podával znovu.

ZÁSADY HLASOVÁNÍ
Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují 

před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do 
volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občan-
ství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové voleb-
ní komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise 
dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.

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

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 
území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, 
že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové voleb-
ní komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, ÚMČ 
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 

volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrs-
kové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Své požadavky na přenosnou volební schránku (jméno, příjmení, da-
tum narození, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt) mohou voliči sdělit již 
nyní na tel. č. 516 499 620 nebo na e-mailu město@adamov.cz, příp. ve 
dny voleb přímo do volební místnosti (viz níže).

Volební štáb Městského úřadu Adamov:
PhDr. Vlasta Kubenová – tel.: �1� �99 �2�, 72� 010 ��1
p. Vratislava Chlupová – tel.: �1� �99 �20, 77� 990 �7�
p. Marie Švábenská – tel.: �1� �99 ��2

TELEFONNÍ ČÍSLA DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ *)

Okrsková volební 
komise č. 1

p. Vratislava Chlupová
tel.: 773 990 473

Městský úřad Adamov, 
Pod Horkou 2,  
zasedací místnost

Okrsková volební 
komise č. 2

p. Mgr. Dobra Moserová
tel.: 602 788 015

ZŠ a MŠ Adamov, 
Komenského 4

Okrsková volební 
komise č. 3

p. Dana Hnátovičová
tel.: 724 682 158

MKS Adamov, 
Opletalova 22, malý sál

Okrsková volební 
komise č. 4

p. Lenka Maláková 
tel.: 773 990 472

MKS Adamov, 
Opletalova 22, velký sál

*)Telefonní čísla do volebních okrsků budou aktivní až počátkem hla-
sování, tj. v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 hodin až do ukončení 
hlasování v sobotu dne 11. října 2014 do 14:00 hodin.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do pro-

storu určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. 15 zastu-
pitelů.

Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kan-
didáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze 
sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhla-
ví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Záro-
veň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kan-
didáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě 
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik 
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených 
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené 
volební strany uvedeni v jejím sloupci. Po úpravě hlasovacího lístku jej 
volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. 
Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, 
který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny do místa jejich trvalého 
bydliště nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do úterý dne 7. října 2014, 
vložením do řádně označených domovních schránek. Hlasovací lístky bu-
dou k dispozici také ve dnech voleb přímo ve volební místnosti.

Hlasovat na voličský průkaz v těchto volbách nelze!!! Tzn., že volič, 
který v době voleb bude mimo místo svého trvalého bydliště (např. pra-
covní cesta, dovolená, pobyt v nemocnici, atd.) nebude moci své volební 
právo uplatnit.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ADAMOV
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Nasvícení 
Alexandrovy 

rozhledny
V měsíci říjnu bude dokončen projekt na-

svícení naší rozhledny namontováním osvět-
lovacích prvků. Podařilo se získat veškerá 
povolení a dojednat i podmínky se zástupci 
Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Věž 
je vedle kostela druhou dominantou našeho 
města a bude nasvícená pouze v zimních mě-
sících. Po zbytek roku, kvůli ochraně zvířat, zů-
stanou světla vypnutá.

Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města

Voda tentokrát zahrozila na 
Křtinském potoku

V pátek 12. 9. 2014, byl signalizován zvýšený 
stav vody ve Křtinském potoku. Večer byl vyhlá-
šen 2. stupeň povodňové aktivity. S ohledem 
na předpovídaný vývoj hladiny svolal staros-
ta povodňovou komisi za účasti velitelů JSDH 
a Městské policie. Byla projednána aktuální si-
tuace a stanoveno opatření pro případ vyhláše-

ní 3. stupně.  Po jednání na Městském úřadě vy-
jeli členové na obhlídku toku Křtinského poto-
ka. Jednotka hasičů v té době likvidovala spad-
lý strom. Snímek ukazuje stav vody na můstku 
k penzionu U kamenného kola. K dalšímu zvý-
šení průtoku již naštěstí nedošlo a 2. stupeň byl 
odvolán v sobotu 13. 9. ve 21:00 hodin.

ZPRÁVY 
Z MATRIKY

Blahopřejeme
 1. 9. 2014 Milan Paděra, 75 roků,  

Petra Jilemnického 5

 2. 9. 2014 Josef Pokorný, 80 roků, 
Komenského 25

 4. 9. 2014 Marie Baráková, 83 roky, 
Ronovská 1

 4. 9. 2014 Alois Straka, 82 roky,  
Pod Horkou 4

 6. 9. 2014 Václav Gryc, 82 roky,  
Údolní 1

 8. 9. 2014 Rudolf Dvořák, 81 rok, 
Dvořákova 5

 10. 9. 2014 Květoslava Pisková, 80 roků, 
Komenského 19

 11. 9. 2014 Jaromíra Grycová, 81 rok, 
Údolní 1

 12. 9. 2014 Antonín Hnát, 90 roků,  
Pod Horkou 13

 14. 9. 2014 Jan Anšlág, 75 roků, 
Komenského 3

 18. 9. 2014 Anežka Šenková, 81 rok, 
Komenského 1

 20. 9. 2014 František Cigánek, 83 roky, 
Opletalova 26

 21. 9. 2014 Jiří Václavek, 70 roků,  
Komenského 23

 24. 9. 2014 Jaroslav Zábranský, 75 roků,  
Petra Jilemnického 17

 25. 9. 2014 Lubomír Buchta, 85 roků, 
Opletalova 38

 25. 9. 2014 Alenka Šimková, 82 roky, 
Komenského 1

 25. 9. 2014 Rostislav Nezval, 70 roků, 
Družstevní 6

 27. 9. 2014 Emilie Nečesalová, 86 roků, 
Údolní 4

 28. 9. 2014 Helena Procházková, 87 roků, 
Komenského 1

Blahopřejeme k sňatku
 13. 9. 2014 Pavel Oplatek – Jitka Smažilová 

– sňatek Penzion „Švýcárna“

Úmrtí
 17. 8. 2014 Zdenka Mačatová, roč. 1946, 

Sadová 23

 27. 8. 2014 Ing. Mgr. Miroslav Ševčík,  
roč. 1929, Neumannova 2

Informace pro občany 
ohledně nastalé 

povodňové situace
Na základě usnesení Povodňové ko-

mise Jihomoravského kraje se občanům 
nedoporučuje, z důvodu možných se-
suvů půdy, zdržovat se v blízkosti břehů 
rozvodněných vodních toků a vodních 
děl. Zároveň je nutné, aby občané dbali 
zvýšené opatrnosti v podmáčených ob-
lastech kvůli možnému pádu stromů.

Alexandrova rozhledna  
bude znovu sloužit jako 

převaděč televizního signálu

Město Adamov zahájilo v květnu 2014 jed-
nání se společností Digital Broadcasting s.r.o. 
a Progress Digital s.r.o. jako provozovateli 
DVB-T vysílání multiplexů MUX 4 a MPX1a/
RS7. Tato jednání byla právě ukončena doho-
dou, na jejímž základě získají občané města 
Adamova možnost příjmu těchto DVB-T pro-
gramů: ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, ČT:D / 
ČT art, Retro Music TV, Pohoda - Rebel, Kino 
Svět, Pohoda, Telka, Fanda, Smíchov, Nova 
Cinema, Inzert TV. Některé lokality Adamova 
tyto programy naladily s obtížemi z Brna, nyní 
se signál dostane i do domácností, které tuto 
možnost vůbec neměly.

Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města
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Tisková zpráva: 
Komplexní rozvoj školství v Adamově 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01498 
Poskytovatel dotace:  Regionální operační program Jihovýchod 
 
Rada města Adamova své 90. schůzi konané dne 4.8.2014 vzala na vědomí Zprávu o 
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.7.2014 na dodávku vybavení školní dílny, schválila 
nejvýhodnější nabídku a kupní smlouvu se společnosti C SYSTEM CZ a.s. 

Zasílání 
SMS zpráv

Vážení spoluobčané,
chcete-li být informování o krizových situ-

acích ve městě, máte možnost se přihlásit ke 
službě  – posílání SMS zpráv na váš mobilní 
telefon. Nepůjde vždy jen o krizové situace, 
ale SMS zprávy vám budou přinášet i řadu po-
třebných informací z běžného života našeho 
města. Pokud máte zájem dostávat informa-
ce např. o hrozících povětrnostních vlivech, 
havarijních stavech v dodávkách elektrické 
energie, plynu, vody, o plánovaných přerušení 
jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých in-
formací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera ADAMOV mezera INFORMACE 
mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera 
JMÉNO hvězdička ULICE hvězdička ČÍSLO 
(text SMS zprávy můžete psát jak velkými tak 
malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky).
Příklad SMS zprávy: 
JMK ADAMOV INFORMACE ANO NOVAK 
JAN*SADOVA*30
Tuto zprávu odešlete z vašeho mobilního tele-
fonu na číslo 900 77 03.

Cena této SMS zprávy je Kč 3,00 (včet-
ně DPH). Neprodleně obdržíte zpětnou SMS 
zprávu potvrzující, že jste do seznamu odbě-
ratelů informací zařazeni. Zasláním přihla-
šovací SMS zprávy dáváte současně souhlas 
k tomu, aby vám byly zasílány informace i od 
dalších subjektů zapojených do integrované-
ho záchranného systému, případně dalších 
subjektů jako např. elektrárenské, plynáren-
ské, vodárenské společnosti. Posílání SMS 
zpráv je pro vás zcela dobrovolné, proto bu-
dete-li chtít ukončit odběr informací, pošle-
te na číslo 900 77 03 odhlašovací SMS zprávu. 
Ta je totožná se zprávou přihlašovací s tím 
rozdílem, že slovo ANO je nahrazeno slovem 
NE. Cena za tuto SMS zprávu je stejná, tedy 
Kč 3,00 včetně DPH. Informace, které vám 
budou zasílány, jsou pro vás bezplatné. Vy 
platíte pouze za zaslání přihlašovací či od-
hlašovací SMS.

Použité zářivky do popelnice nepatří 
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elektrozařízení vedeného ministerstvem ži-
votního prostředí.

Kolektivní systémy smluvně zajišťují celý 
proces, to znamená od vytvoření sítě sběr-
ných míst (s využitím sběrných dvorů), až po 
předání zpětně odebraných elektrozařízení 
firmám, které se specializují na jejich ekolo-
gické zpracování a recyklaci. Cílem je separo-
vat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či 
nebezpečné látky od ostatního odpadu, který 
končí na skládkách nebo ve spalovnách.

Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou 
zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další 
zařízení je financován jejich výrobci a dovozci 
a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospo-
třebiče, za které nebyl při jejich nákupu za-
placen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 
2005 uvádí při prodeji nových výrobků oddě-
leně od ceny. Systém zpětného odběru a eko-
logického zpracování elektroodpadu však ne-
může fungovat bez aktivního a vstřícného pří-
stupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba 
jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu 

určeném, to znamená v místě zpětného od-
běru nebo při nákupu nového výrobku pří-
mo v prodejně, přispěje k ochraně životního 
prostředí.

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou 
Město Adamov uzavřelo s kolektivním systé-
mem EKOLAMP, byly do sběrného dvora firmy 
GAMA J+P, s.r.o., umístěny speciální kovové 
kontejnery, do kterých mohou zdarma od-
kládat použité světelné zdroje nejen občané, 
ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení 
používají či shromažďují při své podnikatel-
ské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, 
menší podniky, instituce apod.).

EKOLAMP obci přispívá na náklady provo-
zu sběrného místa a plně hradí veškeré nákla-
dy na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří 
část prostředků ze svého rozpočtu určených 
na provoz systému nakládání s komunálním 
odpadem, které může investovat na nákup 
nádob na separovaný odpad a rozšířit tím 
sběrnou síť ve městě.  

Odbor správy majetku města 

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do 
kontejneru se směsným komunálním odpa-
dem, protože z nich při rozbití mohou unikat 
nebezpečné látky. Občané města Adamova 
mohou bezplatně odkládat vyřazené zářiv-
ky na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., Ko-
lonie 302, v Adamově. Zpětný odběr všech 
použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní 
systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které 
k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců 
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AKCE NA ŘÍJEN
Pátek 3. 10. 2014

PLETENÍ NÁRAMKŮ Z GUMIČEK Loom Bands
Různé techniky pletení náramků, přívěsků a prstýnků pro začátečníky i pokročilé. S sebou 

si přineste gumičky, háček, tkalcovský stav a přijďte mezi nás do Klubu dětí a mládeže 
od 16:30 hodin.

Pátek 10. 10. 2014
ADAMOVSKÁ DRAKIÁDA

Od 16:30 hodin na hřišti za ZŠ Ronovská. Soutěže o NEJ.. draky spojené s opékáním s sebou 
přinesených špekáčků a brambor. Na závěr drakiády  bude připraven malý ohňostroj.

Čtvrtek 16. 10. 2014
MALUJEME PODZIMNÍ LISTY

Budete potřebovat: barevné papíry, temperové a anilinové barvy, houbičku na nádobí.  
Začínáme v 15:30. V prostorách MKM.

Středa 22. 10. 2014
KULEČNÍKOVÝ TURNAJ

Pro děti a mládež od 12 ti let. Soutěžíme o drobné ceny. Start v 16:30 hodin.

Čtvrtek 30. 10. 2014
HALLOWENSKÝ PODVEČER v MKM

Přijďte soutěžit, pobavit se a dovádět od 16:30hodin. Bude vyhodnocena nejlepší hallowen 
maska v kategorii dítě a v kategorii rodič. Pro všechny bude připravené malé občerstvení. 

Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, �790� Adamov 
Tel.: 77� 990 ��0, 77� 990 �99; Email: mkm@adamov.cz; Internet: www.adamov.cz 
Otevírací doba: Po:  1�.00 – 19.00 hodin, Út – Pá: 9.00 – 12.00, 1�.00 – 19.00 hodin

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

na brigádu pro zlepšení vzhledu města v rámci kampaně  
„DNY ZDRAVÍ“

„ZA ADAMOV ČISTĚJŠÍ“
ve čtvrtek 16. 10. 2014 

Občanům budou poskytnuty igelitové pytle na sběr odpadků, které budou k dispozici na 

jednotlivých stanovištích u kontaktních osob v době: od 17.00 – 17.30 hodin
Zde Vám budou poskytnuty podrobné informace o konkrétním místě sběru odpadků.  

Doporučujeme vzít si sebou pracovní rukavice. Svoz odpadu bude zajištěn.

1. stanoviště – provozní budova TJ Spartak Adamov – Smetanovo náměstí, Adamov Horka 
kontaktní osoba Jiří Němec, RNDr. Karel Truhlář

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

Uvítáme též zapojení občanů do úklidu prostranství v blízkosti vlastního domova.

DĚKUJEME.
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Město Adamov, Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1,  
679 04 Adamov, www. adamov.cz, tel. 516 499 624

pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“

v úterý dne 7. 10. 2014
od 14.00 - 16.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V DPS

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků 
Pečovatelské služby města Adamova. 

sociální služby v České republice jsou kvalitní
sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí

sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost







Město Adamov, komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21  
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Adamov

za finanční podpory Zdravého Jihomoravského kraje  
pořádá v rámci celostátní kampaně „Dny zdraví“

 Tři dny pro zdraví
středa 1. 10. 2014

v dopoledních hodinách pro žáky 3. a 4. třídy v ZŠ a MŠ Komenského a Ronovská 
Program pracovnic SZÚ „ Putování za zdravým jídlem“

pátek  3. 10. 2014
v dopoledních hodinách pro žáky 1. a 2. třídy v ZŠ a MŠ Komenského a Ronovská 

Program pracovnic SZÚ „Zdravá výživa se skřítkem Kvídem“

čtvrtek 9. 10. 2014
v dopoledních hodinách pro žáky 5. třídy a pro nejmenší a v odpoledních hodinách pro 

žáky 6. – 9. třídy v ZŠ a MŠ Komenského 
Program pracovnic SZÚ  „Nakupujeme samostatně“

Příprava vlastního zdravého jídla s vyhodnocením nejlepšího

NA VŠECHNY ÚČASTNÍKY ČEKÁ ODMĚNA !!! 
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Pozvánka na výstavu 
OHLÉDNUTÍ ZA MALOVÁNÍM DO ČTVERCE

Historicko-vlastivědný kroužek MKS Ada-
mov připravil ve Společenském centru vý-
stavu brněnského výtvarníka Mgr. Stanislava 
Havlíka. Vernisáž se uskuteční v neděli 12. 
října v 15:00 hodin. Výstavu uvede autor 
a PhDr. Jaroslav Budiš a můžete ji navštívit do 
21. října, a to v pondělí – pátek od 14:00 do 
17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

Během posled-
ních dvaceti let se 
Havlíkova tvorba 
ustálila ve formě 
i obsahu. Můžeme 
vysledovat prohlu-
bování jeho techni-
ky malby olejem na 

sololitový podklad, 
který dovoluje čas-
té rytí kontur nebo 
detailů. Celkově má 
tato malba určitou 
příbuznost s grafi-
kou potlačením ba-
revnosti i posílením 

úlohy linií, často velmi razantních. 
Tematicky se malíř zaměřuje na několik ob-

lastí. Hlavně jsou to náměty hudební se styli-
zovanými hudebními znaky, často vlepenými 
party, které tvoří žádané nálady a dojmy, stej-
ně jako obrazy s náměty biblickými. Jako milé 
potěšení autor maluje 
PŘÍBĚHY KVĚTIN, kde kvě-
tiny jsou v rolích lidských 
osudů a tyto alegorie do-
provází vlastními verši. 
Naprosto literární inspi-
rací jsou obrazy k několi-
ka básním z KYTICE Karla 
Jaromíra Erbena.

V posledních letech 
experimentuje Havlík 
s figurou -  pokud lze 
označit za postavy pa-
náky, jaké děti kreslí na 
chodník či ryjí do hlíny 
a pak na nich přeskakují 
políčka, obsazená hoze-
ným skleněným střepem. 
Jsou to obrazy s postava-
mi milenců, andělů, rodin 

Pouštění draků
Stanislav Havlík se narodil v roce 1939 

v malé obci Obora u Boskovic. Po gymnazi-
álních studiích v Blansku vystudoval učitel-
ství výtvarné výchovy na Filozofické fakul-
tě  PU v Olomouci. V roce 1960 nastoupil na 
umístěnku ve slezském Hlučíně a jako profe-
sor kreslení učil postupně na základní škole, 
gymnáziu a lidové škole umění. Posledních 20 
let pak působil jako ředitel pozdější základní 
umělecké školy. 

Ve volném čase byl výtvarně velmi činný 
(fotografie, karikatury, kresby, linoryt a pře-
devším olejomalba). Malbě se věnoval hlav-
ně o prázdninových pobytech na chalupě 
pod Javorovým vrchem u Třince. Od r. 1967 
byl členem výtvarné Skupiny X v Opavě, od 
osmdesátých let vystavuje své oleje častěji 
sám. Do dnešního dne už připravil více než 
80 samostatných výstav a zúčastnil se asi 30 
společných.

Po odchodu do důchodu v roce 2000 a pře-
sídlení do Brna se výtvarným činnostem, bás-
nické tvorbě i výstavním aktivitám věnuje 
Stanislav Havlík daleko systematičtěji a čet-
něji. Návrat do rodného kraje mu neobyčejně 
svědčí, přináší nové podněty a dodává síly.

s dětmi, staroušků, pro jejichž názvy objevil 
malíř jako literární doprovod starou japon-
skou formu. HAIKU je báseň, tvořená zvuko-
malebným trojverším s počty slabik 5 – 7 – 5 
jaké vidíme např. v cyklu LÁSKY.  Jako poslední 
vznikly parafráze na  dávnou píseň  HVĚZDY 
JSOU JAK SEDMIKRÁSKY NAD BRNEM a také 
zobrazení hvězdných map se souhvězdími. 

Kromě prací z posledních deseti let se bu-
dete moci na výstavě seznámit s úplnými no-
vinkami. Patří sem především obrazy s námě-
ty KŘÍŽŮ a cyklus LISTY Z DOMOVA (obrazy in-
spirované rodným krajem a vzpomínkami).

JB

Kříž v polích

Stará kovárna
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, �79 0�  Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �1� ��� �90 záznamník, �07 �1� 10�, e-mail mks@mks-adamov.cz 
NOVĚ NÁS NAJDETE NA FACEBOOKU: www.facebook.com/MKSAdamov 

MKS – knihovna, č.t. �1� ��� �17, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

5. října 2014
NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU  
„MÍČEK FLÍČEK A ZLÝ DRAK“

Začátek v 1� hodin, vstupné �� Kč.
Poprvé v novém školním roce 
pozveme do MKS děti spolu s rodiči na 
představení Divadla Úsměv.



DNY ZDRAVÍ
ve Zdravých městech, obcích, regionech

MKS akci podpoří 2. října 2014
Program:
od 13:30 h. TRÉNUJEME PAMĚŤ 

Lektorka Michaela Nešporová vám poradí 
a v praxi předvede jak trénovat paměť, povídání 
doplní počítačová prezentace.

od 14:30 h. PŘEDNÁŠKA MUDR. PETRY VODÁKOVÉ
 NA TÉMA“TUKY V POTRAVINÁCH“ 

Lékařka, kterou znáte z interní ambulance 
v Adamově, si pro vás připravila zajímavé povídání 
opět doplněné počítačovou prezentací.

od 15:30 h. „ABY TĚLO NEBOLELO“ – UKÁZKY
 JEDNODUCHÉHO CVIČENÍ NA ŽIDLI 

Připravila Michaela Nešporová.
V přestávkách mezi jednotlivými aktivitami je pro vás připravena              
zdarma zdravá svačina  z dílny Marty Šurmanové /káva +koláček/.
Dále: 

budou na akci přítomny pracovnice VZP pracoviště Blansko, 
které budou zájemcům měřit krevní tlak a tuk 
v těle /v době od 14 do 16 hodin/,

se můžete seznámit s výrobky paní Marty Šurmanové, která 
podniká v oboru „výroba a prodej zdravých dobrot“. Výrobky 
si můžete na místě také zakoupit.

Vstup na akci volný. 





V neděli 5. října 2014
bude 
MARIE TOMSOVÁ 
v době od 11 do 12 hodin
hostem akce nazvané 

SETKÁNÍ U PŘEDPOLEDNÍ KÁVY  
v MKS Adamov
Marie Tomsová studovala výtvarné umění, 
chtěla malovat a navzdory tomu strávila 
v hlasatelně Kavčích hor a na obrazovce 
skoro dvacet let. Byla jednou z nejznámějších 
(a také nejhezčích) hlasatelek.
Přijďte si vypít společně kávu, při které se o této oblíbené 
hlasatelce dozvíte mnoho informací z profesního 
i soukromého života. Vstupné: 30 Kč.

4. října 2014
zájezd do PRAHY – na muzikály  
„HOREČKA SOBOTNÍ NOCI“ A  
„FANTOM OPERY“



9. října 2014
zájezd do kina v Blansku na premiéru filmu  
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

Česko 2014, 97 min Režie: Alice Nellis
Předloha: Michal Viewegh
Hrají: M. Labuda st., V. Dyk, V. Javorský, 
E. Křenková, B. Polívka, Z. Bydžovská, 
Z. Kronerová, O. Sokol a další.
Začátek promítání v 17 hodin, cena 
zájezdu 100 Kč (doprava + vstupné)
Obsah: Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si 
nechávají život prokluzovat mezi prs-
ty. Neměli by. Pro některé z nich to totiž 
dneska večer skončí. A proto se v jejich 
blízkosti objevili andělé. Jejich podoba 
a názory vás asi zaskočí. Ono je to vzá-
jemné. Lidskému oku neviditelní strážci 
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našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni překážkami, které sobě 
a jim dobrovolně stavíme do cesty. Podle mimořádného románu Micha-
la Viewegha Andělé všedního dne natočila režisérka Alice Nellis originál-
ní příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch 
Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský.  

14. října 2014  
 Společenská místnost DPS Adamov ve 14:00 hodin

TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...
Nabídku nových knih doplněnou o informace ze společenského a kul-
turního života představíme obyvatelům DPS a ostatním zájemcům 
z řad seniorů.

16. října 2014  
 salonek MKS ve 14:30 hodin

KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ
Odpoledne plné her a soutěží pro seniory.

14. října 2014
BIBLICKÉ ZASTAVENÍ  
s O. Jiřím Kaňou

Začátek v 1�:1� hodin v salonku MKS.
Přijměte pozvání na další z řady setkání s O. Jiřím Kaňou při hodince 
zajímavého povídání.







23. října 2014   
přednáška Milana Štourače na téma: FILIPÍNY

Začátek přednášky v 17:�� hodin.
Filipíny, oficiálně známé jako Filipínská republika, 
jsou ostrovní stát v jihovýchodní Asii. Povídáním 
o návštěvě této pozoruhodné země je připraveno na 
druhý cestovatelský večer s Milanem Štouračem. 



KÁVA O ŠESTÉ 

s Alešem Slaninou
hercem Městského divadla Brno
21. října 2014 v 18 hodin v salonku MKS
Aleš se narodil v Klatovech, ovšem od dětství žije 
v Brně. Je absolventem hudebně-dramatického 
oboru zdejší konzervatoře a v letošním roce dokončí studium 
muzikálového herectví na JAMU (ateliér manželů Kolářových). 
První zkušenosti s vystupováním před publikem nasbíral ve folk-
lorním souboru Púčik a také v Divadelním studiu „V“. Nejvýrazněj-
ší příležitosti však zatím dostal především na prknech Městského 
divadla Brno (MdB).
Naposledy jste Aleše Slaninu mohli vidět zazářit v muzikálu Noc 
na Karlštejně v roli Peška (v roli Aleny – Andrea Březinová).
Vstupné: �� Kč.

Jožka ŠMUKAŘ
Je ještě mladý, řečný, rád se druží, má 
hodně kamarádů, je sympatický, umí 
zpívat, rád popije skvělé víno, a to víno 
má taky ve svém sklepě, protože mu 
patří alespoň malý vinohrad... 
Tak tohle všechno na Jožku Šmukaře 
docela sedí. Však to také typický 
„moravský synek“ je...
Přijměte pozvání k podzimnímu výletu na Jižní Moravu zakon-
čeného posezením u cimbálu ve sklípku u Jožky Šmukaře ve 
Starovičkách.
Kdy?     28. října 2014
Bližší informace na č.t. �07�1�10�.

 29. října 2014   
zájezd do Městského divadla Brno  
na představení muzikálu DUCH

Začátek představení v 1�:00 hodin.
Legendární příběh o neomezené síle lásky je zná-
mý ze slavného filmového zpracování. 
Muzikálová verze zachovává původní syžet, který 
umně kombinuje milostný příběh s komediálními a dramatickými prvky. 
Zároveň posouvá hranice inscenování používáním moderních technologií, 
které na jevišti umožní prolínání skutečného a nadpozemského světa. 
Na Hudební scéně Městského divadla budou v české premiéře k vidění 
opravdová divadelní kouzla a iluze, s kterými se u nás diváci zatím neměli 
možnost setkat. Inscenace bude uvedena v režii Stanislava Moši.
V hlavních rolích: Světlana Janotová/Ivana Odehnalová, Aleš Slanina/
Dušan Vitázek, Robert Jícha, Ladislav Kolář, Milan Němec, Zdena 
Herfortová, Markéta Sedláčková, Jan Apolenář a další.



27. 10. – 7. 11. 2014
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STROMŮ  
– KANDIDÁTŮ NA TITUL „STROM ROKU 2014“

Každoročně vyhlašuje brněnská Nadace Partnerství soutěž, v rámci kte-
ré máte možnost z 12ti finálových stromů, které vybrala odborná porota 
z 85 došlých návrhů, pomoci zvolit „Strom roku“,  který získá arboristické 
ošetření od firmy Prostrom Bohemia i postup do mezinárodního kola 
ankety Evropský strom roku. 
V termínu výstavy fotografií v Adamově bude již rozhodnuto. Pokud 
se chcete zapojit také do soutěžní části akce, hlasujte do 10. října 2014 
a podpořte v anketě svého favorita. Více najdete na www.stromroku.cz.
Výstava je otevřena v pracovní dny v době od 1� do 1� hodin.
Kandidátem na titul je také Hrubá lípa v Jedovnicích. Nachází 
se na severním okraji Jedovnic u výpadové 
komunikace ve směru na Vilémovice a Macochu. 
Jedná se o mohutný o samotě rostoucí strom, který 
má vytáhlý tvar s jedním kmenem bez výrazných 
bočních větví. Při posledním měření stromu v roce 
2005 dosahovala jeho výška 24 m, obvod kmene pak 
495 cm. Stáří lípy se odhaduje na více jak 200 let. Je 
nejvýznamnějším památným stromem městyse.



čtvrtek 30. října 2014 v 17:30 hodin 
v MKS

P Ř E D N Á Š K A
Ing. Aleše SVOBODY na téma:

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ
Vstupné: 35 Kč

30. října 2014
DOPOLEDNE S POHÁDKOU – tentokrát s pořadem 
brněnských písničkových tetin 
„POVÍDÁNÍ O PODZIMU“

Matylda a Klotylda budou dětem povídat o tom, 
co se děje v přírodě na podzim, společně si zazpí-
vají písničky a zahrají scénky.
Vstupné: �� Kč
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KNIŽNÍCH 
NOVINEK  
které najdete 

v knihovně MKS Adamov...

Silvia Antalíková 
CO MŮŽOU MUŽI, MŮŽU I JÁ

Jan Cimický 
TISÍC JISKÉREK NA NOČNÍ OBLOZE

Ivanka Devátá 
RADŠI NEKOUKAT
Katarína Gillerová 

KONEČNĚ SE ROZHODNI
Halina Pawlowská 
CHUŤ DO ŽIVOTA

Zdeněk Merta 
PRAŽSKÁ SVATBA
Libuše Konopová 

UKRADENÁ OBJETÍ
Karel Štorkán 

NEJSEM JEN PŘÍTELKYNĚ
Vlastimil Vondruška 

SMRT VE VRATISLAVI
Sophie Hayesová 

ODVLEČENÁ

Světelský oltář na výstavu
Letos na jaře se v našem kostele zasta-

vil nově jmenovaný ředitel Národní galerie 
pan Jiří Fajt a tlumočil přání představit Svě-
telský oltář na dvou prestižních výstavách 
ve Frankfurtu (Städel Museum) a ve Vídni 
(Kunsthistorisches Museum), jejichž společ-
ným názvem je: „Realms of Imagination: Al-
brecht Altdorfer and the Expressivity of Art 
around 1500“.

Po konzultaci s Památkovým úřadem se 
rozhodlo, že bude zapůjčena pouze část 
oltáře, a to skupina apoštolů. Podmínkou 
zápůjčky jsou vládní garance obou zemí 
o ochraně zapůjčené památky, nezbytná 
péče restaurátorů, pojištění a v neposled-
ní řadě povolení českého ministerstva k zá-
půjčce. Ve Frankfurtu potrvá výstava od lis-
topadu 2014 do února 2015 a ve Vídni ná-
sledně do června 2015. 

Vymínili jsme si, že pořadatelé zajistí 
tisk brožury o Světelském oltáři v němčině 
a vložný leták s informacemi o Adamovu 
i o mateřském Zwettlu. Dále jsme požádali 
o volňásky na jarní část výstavy ve Vídni. 

Důvodem, proč jsme se k tomuto mimo-
řádnému kroku rozhodli, je nejen zahraniční 
propagace Světelského oltáře, ale také naše-
ho města. Předpokládá se, že výstavu shléd-
nou v obou městech tisíce návštěvníků.

Shodou náhod se vedení naší radnice 
podařilo téměř souběžně rozjet projekty na 
parkové úpravy v centru města, za což bych 
tímto chtěl upřímně poděkovat. Podaří se 
tak, že až si případní noví zahraniční turis-
té najdou cestu do našeho města, přivítají 
je podmínky, na které jsou ve světě běžně 
zvyklí. 

Jiří Kaňa

Slova pro povzbuzení
Vedl jsem skupinu školních dětí na exkur-

zi do kostelní věže. Staré dubové trámy, „zvo-
nová stolice“, sešroubované kovanými šrouby 
a na nich zavěšené tři zvony. Dva z nich měly 
v nápisu letopočet 1951 a ten třetí byl tak sta-
rý, že ani datum neměl. Jen starým gotickým 
písmem vyvedený nápis po obvodu. Dětem 
jsem ukázal na staré zvony i mohutnou dře-
věnou konstrukci a připomněl, jak je důležitá 
poctivá řemeslná práce. Kdyby ji tenkrát ošidi-
li, vzali peníze, zmizeli a zametli po sobě stopy 
ve zkrachované firmě… Ve špinavých zdech 
věže, v nadpozemské výši, za větru pískající-
ho v oknech nebylo těžké si představit tu ka-
tastrofu zhroucených sutin… Poctivá práce je 
velmi důležitá, připomněl jsem dětem. A taky 
jsem jim znovu ukázal datum dvou novějších 
zvonů. Po válce, v době všeobecné bídy, se 
lidé přesto rozhodli darovat peníze na nové 
zvony, protože ty předchozí skončily za války 
v továrně na výrobu zbraní. Věděli, že na po-
ctivost a mír se tak snadno, tak snadno, zapo-
míná a přitom se bez nich nedá žít. Proto se 
složili na zvony, a proto určili zvoníka, aby se 
stal jejich hlasatelem. Ráno. V poledne. Večer. 
Za smíření s minulými, se současnými, s bu-
doucími… 

P. S. Poselství zvonů je pochopitelně mno-
hem starší a hlubší, než jsem vysvětlil. My, jako 
děti, jsme ještě věděli, že s ranním zvoněním 
máme vstávat, po poledním zvonění sbírá ne-
poslušné děti Polednice a po večerním zvoně-
ní („klekání“) zase nahání opozdilce Klekánice. 
Ve skutečnosti kromě dělení času (ranní, po-

lední a večerní) a různých varovných zvonění 
(jinak se zvonilo na požár, jinak na bouřku a ji-
nak třeba na vpád nepřátel) se zvonilo k bo-
hoslužbám (svatého Václava zavraždili, když 
„zvonilo na jitřní“) a k životním událostem (na-
příklad svatba, ale i pohřeb), ale zvonilo se i na 
oslavu (např. volba hlavy státu), na přivítanou 
vzácné návštěvy nebo naopak k uctění obětí 
tragické události. 

Ne všechny tyto funkce už se samozřejmě 
dochovaly. Přesto tam, kde kostel nemají, zvo-
ní třikrát za den aspoň na místní kapličce nebo 
klinkáčkem na zvoničce a při úmrtí někoho 
z obyvatel vyzvou k minutě ticha. Radostně, 
vážně i smutně se tak rozléhá hlas zvonů v ti-
sících měst a vesniček světa, nejen Moravy.

V našem městě zůstalo z této funkce zvonů 
už je dělení času dne a připomínka životních 
nebo kostelních událostí. Na kostele visí dva 
litinové zvonky prakticky od založení kostela, 
po 150 let. Před několika lety se pro poruchu 
odmlčely. Letos, díky naší radnici, prokoukne 
prostor kolem kostela, a proto se nám zdálo 
vhodné obnovit i tuto původní tradici.

Pro některé obyvatele našeho města je 
však zvuk zvonů už, zdá se, cizí a ptají se na 
jeho smysl. Snad jsem jej trochu vysvětlil. Vě-
řím, že v dobrém. Pokusíme se zkrátit délku 
zvonění, aby nebyla tak obtěžující, ale dělení 
času bychom rádi zachovali, protože si myslí-
me, že ono starobylé poselství zvonů, tak jak 
jsem je vysvětlil dětem, je aktuální i dnes. 

Pěkný podzim přeje a děkuje Jiří Kaňa, farář

Městské kulturní středisko Adamov 
– knihovna Adamov

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE 
Výstavka knih z fondu městské knihovny 
a připomenutí světového válečného kon-
fliktu, od jehož vypuknutí v letošním roce 

uplynulo 100 let.
REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ  

ZDARMA 
Prominutí čtenářského poplatku pro 

r. 2014 nově registrovaným čtenářům.
AMNESTIE UPOMÍNACÍCH POPLATKŮ 

Prominutí sankčních poplatků za nedodr-
žení výpůjční doby knih.

BALÍME KNIHY 
Ve čtvrtek v době od 16:00 do 18:00 hodin 

naučíme zájemci obalit si vlastní knihu 
nebo sešit do průhledné fólie.

INTERNET ZDARMA 
i pro neregistrované návštěvníky knihovny.

Knihovna je pro čtenáře a uživatele  
internetu otevřena:

v pondělí a čtvrtek od 13:00 do 18:00 
hodin, ve středu od 13:00 do 16:00 hodin, 

v pátek od 10:00 do 17:00 hodin.

�. – 12. 10. 201�
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Významná výročí 
Dobroslava Nováková – 10. výročí úmrtí

Za svoji práci, kterou vykonala pro občany 
včetně zdravotně postižených, mezi které také 
patřila i ona, zaslouží si u příležitosti svého 10. 
výročí úmrtí vzpomínku nás všech, kdo jsme 
ji znali.

Narodila se 25. prosince 1937. V Adamově 
vychodila základní školu a pak vystudovala 
gymnázium a zdravotní školu, poté pracovala 
jako dětská sestra v nemocnici v Boskovicích, 
na dětském zdravotním středisku v Blansku 
a později v jeslích v Adamově.

Za svého života se věnovala práci na úse-
ku sociálním - byla členkou sociální komise 
při MěÚ Adamov, a především práci v ČSČK 
(Červený kříž), kde řadu let byla funkcionář-
kou v místě i na okrese. V Adamově byla dlou-
holetou předsedkyní místní organizace ČSČK 
v Adamově II a III. Na okrese pracovala jako 
členka okresního výboru ČSČK. Za svou obě-
tavou a nezištnou práci obdržela několik vy-
znamenání, včetně vyznamenání nejvyššího 
od ÚV ČSČK. Místní organizace ČSČK, kde za-
stávala funkci předsedkyně, byla vždy hodno-
cena jako nejlepší na okrese.

Slávka, jak se jí v Adamově říkalo, se za 
ČSČK zúčastňovala akcí Sboru pro občanské 
záležitosti při MěÚ Adamov - zejména vítání 
dětí do života, pro které se svojí maminkou 
Boženou Zoulovou připravovaly různé šité 
dárečky.

Od roku 1982 byla předsedkyní základní 
organizace Svazu invalidů v Adamově, kde se 
zaměřila především na pomoc zdravotně po-
stiženým občanům a na sociálně právní pora-
denství.

V letech 1985-1996 byla předsedky-
ní okresní organizace zrakově postižených 
v Blansku. Pro svoji práci měla dobré zázemí 
ve svém manželovi, synovi a mamince.

Nečekaná, nevyléčitelná nemoc ukončila 
předčasně její život i práci, v které jistě chtěla 
vykonat ještě mnoho pro ty, co její pomoc po-
třebovali. Zemřela 10. října 2004 v nedožitých 
67 letech. V tom samém měsíci při příležitos-
ti oslav vzniku ČSR a v rámci oslav 40. výročí 
povýšení Adamova na město obdržela in me-
moriam Pamětní list za práci pro rozvoj města. 
Pamětní list převzal její manžel.

Pan Karel Novák, manžel Slávky (nar. 2. 12. 
1938), byl v Adamově známý jako speleolog. 
Vyučil se radiotelevizním opravářem, později 
pracoval jako konzervátor Moravského zem-
ského muzea v Brně.  Po smrti své manželky 
pečoval o svoji 90letou tchýni. Paní Božena 
Zoulová by měla příští rok 2. 5. 2015 oslavit 
100. narozeniny. Všichni bychom jí to přáli.  
Karel Novák zemřel 14. 7. 2009.

Libor, syn manželů Novákových, vystudo-
val lékařskou fakultu MU v Brně a působí jako 
lékař v blanenské nemocnici. Jeho babička 

tam žije v Do-
mově pro se-
niory.

Na Slávku 
N o v á k o v o u 
a jejího man-
žela vzpomí-
nají bývalí 
přátelé z dří-
vějších orga-
nizací ČSČK, 
i n v a l i d ů , 
s p e l e o l o g ů, 
bývalí spo-
lupracovníci 
a spolupra-
covnice, Sláv-
čini spolužáci, 
maminka, syn 
a příbuzní 
a ostatní přá-
telé a známí. 
Čest jejich pa-
mátce.

MK

Vzpomínka
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za 

ruce, které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, 
že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 17. září jsme vzpomenuli 1. výročí 
úmrtí pana Vladislava Zachovala. Za tichou 
vzpomínku všem, kdo jste ho znali, děkují 
manželka Julie, syn Pavel a dcera Petra 
s rodinami. 

Před 50 lety se 7. 10. narodila Hanka 
Peříková. Už 33 let na ni vzpomíná maminka, 
bratr Jarek a všichni, kteří ji měli rádi. 

Dne 27. září 2014 uplynulo 10 let od úmrtí 
mého manžela, otce a dědečka pana Gustava 
Kocmana. Vzpomíná a všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkuje manželka a děti s rodinami.

Dne 20. října 2014 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí mého manžela pana Jury Michlíka. Stále 
vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Dne 11. října 2014 uplynul rok od úmrtí 
mého manžela pana Josefa Pulgreta. S láskou 
stále vzpomínají manželka, syn a dcera 
s rodinou.
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Studánka „Pod Jasanem“

Tato studánka je situována uprostřed lesa 
ve svahu Josefovského údolí a je vzdálena od 
Máchova pomníku jen asi 350 m vzdušnou ča-
rou. Byla vybudována v roce 1940. Její název 
je odvozen podle jasanu, který nad studánkou 
kdysi rostl. Při rekonstrukci studánky v roce 
1969 provedené Emanuelem Koupým přiby-
la nadstavba studánky, v jejíž čelní stěně byl 
zhotoven obrázek kruhového tvaru. Obrázek 
přejímá kresbu z kalendářní desky pražského 
Staroměstského orloje, kterou navrhl i nama-
loval známý český malíř Josef Mánes. Jeho 
námětem je alegorické vyjádření měsíce listo-
padu zobrazené mužem osekávájícím doubek 
a ženami, které sbírají otop na zimu. 

Studánka leží mimo turisticky značené ces-
ty, lze ji ale bez větších problémů najít. Nachá-
zí se totiž ve výrazném bočním údolí, které 
v nejnižším bodě ústí u silnice mezi Adamo-
vem a Josefovem v místech, kde je lávka přes 
Křtinský potok k penzionu U kamenného kola. 

Od penzionu je třeba 
ujít v tomto údolí asi 
600 m, z toho zhruba 
třetinu jen terénem, 
a při tom vystoupat 
125 výškových met-
rů. Na druhé straně 
končí údolí pod pěši-
nou, po níž vede žlu-
tá turistická značka 
směřující k Máchovu 
pomníku. Z pěšiny je 
mezi stromy ve sva-
hu vidět podlouhlý 
palouk délky zhruba 
100 m. Ve vzdálenosti necelých 100 m pod 
nejnižším bodem palouku asi 10 m od cesty je 
skryta studánka. Odvážnější se pak mohou ke 
studánce dostat po lesních cestách, které jsou 
vyznačené v přiložené mapce, a pokud si po-
mohou GPS navigací, tak by se ztratit neměli. 
Souřadnice místa studánky jsou 49° 18‘ 55‘‘ N, 
16° 40‘ 09‘‘ E, nadmořská výška činí 398 m.

Vydatnost zdroje vody činí 2 l/min, voda se 
vzhledem ke zvýšenému výskytu bakterií k pi-
tí nedoporučuje (vše stav z července 2014).

Od penzionu ke studánce dojdete asi za 
20 minut, cesta z Adamova po žluté turistic-
ké značce zakončená sejitím do údolí zabere 
až 90 minut.

Studánka „Kančí“

Tato studánka z okolí Máchova pomníku je 
z Adamova nejvzdálenější. Současně je z nich 
nejmladší, byla zbudovaná až v roce 2004. Do 
té doby se asi 25 m nad nynějším místem stu-
dánky nacházela větší bažinka a podchycením 
tohoto zdroje vody je studánka zřejmě napá-
jena. Lze spekulovat o tom, že její název jí byl 
přidělen podle lesní zvěře, která se v dnešní 
době hojně vyskytuje a která jistě zmíněnou 
bažinku navštěvovala. Název studánky se od-
ráží i v provedení výtoku vody ze studánky, 
které má tvar kančího rypáku. U studánky je 
vybudována lavička. Okolí studánky tvoří po 
letošní jarní probírkové těžbě dřeva řidší les.

Studánka leží nedaleko trasy vyznačené 
žlutou značkou, po které lze jít z Adamova 
přes Máchův pomník, nebo ze silnice vedou-
cí z Josefova na Olomučany. Část této vyzna-
čené trasy vede asi 150 m po zpevněné lesní 
cestě. Od místa, kde z této cesty odbočuje 
turistické značení směrem do údolí, je třeba 

ujít ještě po svažující 
se cestě zhruba 150 m 
až k místu, odkud již 
je zmíněná studánka 
asi ve vzdálenosti 20 m vidět. Tuto lesní ces-
tu lze celou použít též k návratu, protože ústí 
na polích nad Olomučany u lesa na asfaltovou 
silničku, která vede z točny autobusu u roz-
cestí na Rudici směrem k Máchovu pomníku. 
K nalezení studánky vám mohou pomoci GPS 
souřadnice 49° 18‘ 54‘‘ N, 16° 40‘ 55,5‘‘ E. Nad-
mořská výška studánky je 414 m.

Pokud se ke studánce vydáte z Adamova 
po zmíněné žluté turistické značce, je třeba 
počítat s dobou chůze blížící se dvěma hodi-
nám. Vyrazíte-li z točny autobusu u rozcestí 
na Rudici, pak jste u studánky do 20 minut 
a bez problému tam dojedete i s dětským ko-
čárkem.

Vydatnost vody vytékající ze studánky či-
nila počátkem července roku 2014 zhruba 0,7 

l/min. Rozbor vody z této doby poukazuje na 
její závadnost nejen kvůli zvýšenému výskytu 
bakterií, ale i vzhledem k většímu zákalu než 
povoluje vyhláška.

 V příštím čísle Zpravodaje budou předsta-
veny poslední 3 studánky z okolí Máchova po-
mníku – Pod hradem, U Huberta a U kukačky. 
S nimi je spojena i poslední letošní soutěžní 
otázka, která zní: „Která z těchto studánek se 
nachází na lesním palouku?“ Odpověď posílej-
te na mailovou adresu adamovskéstudanky@
email.cz, eventuálně ji doručte na sociální od-
bor MěÚ paní Mgr. Moserové. Uzávěrka toho-
to kola soutěže je 20. října 2014. Z účastníků 
soutěže, kteří správně odpovědí na polože-
nou otázku, bude vylosována pětice, cenou je 
opět termohrnek s logem kampaně.
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SOUTĚŽ !!!
V příštím čísle Zpravodaje budou před-

staveny poslední 3 studánky z okolí Má-
chova pomníku – Pod hradem, U Huberta 
a U kukačky. S nimi je spojena i poslední 
letošní soutěžní otázka, která zní: „Která 
z těchto studánek se nachází na lesním pa-
louku?“ Odpověď posílejte na e-mailovou 
adresu adamovskestudanky@seznam.cz, 
eventuálně na adresu Městský úřad Ada-
mov, odbor sociálních a správních věcí, Pod 
Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Uzávěrka 
tohoto kola soutěže je 20. října 2014!

Z účastníků soutěže, kteří správně od-
poví na položenou otázku, bude vylosová-
na další pětice výherců. Cenou je termohr-
nek s logem této kampaně.

Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@charita.cz

Program na měsíc říjen 2014
středa 1. 10.  Výroba košíků, svíček, náušnic

čtvrtek 2. 10. Promítání filmu (aktuální časy budou na facebooku)
pátek �. 10. Výlet do okolí Adamova (cyklovýlet dle zájmu uživatelů)

sobota �. 10. Bongo Brno  
(pro uživatele vše zdarma, hradí Zlatá zastávka, bude upřesněno)

pondělí �. 10. Hřiště (míčové hry)
úterý 7. 10. Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa �. 10. Den otevřených dveří od 1�:00 h (občerstvení zajištěno)
čtvrtek 9. 10. Promítání filmu

pondělí 1�. 10. Hřiště (míčové hry)
úterý 1�. 10. Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 1�. 10. Výroba košíků, svíček, náušnic
čtvrtek 1�. 10. Promítání filmu

pondělí 20. 10. Hřiště (míčové hry)
úterý 21. 10. Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 22. 10. Výroba košíků, svíček, náušnic
čtvrtek 2�. 10. Promítání filmu

pondělí 27. 10. Hřiště (míčové hry)
úterý 2�. 10. ZAVŘENO – Státní svátek

středa 29. 10. Výroba košíků, svíček a náušnic
čtvrtek �0. 10. Promítání filmu

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomo-

ravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

TJ Spartak Adamov 
 - oddíl stolního 

tenisu oznamuje: 
 Od 1. 10. 2014 budou opět probíhat pra-

videlné tréninky dětí ve stolním tenise, a to 
vždy ve středu v čase od 17:00 hodin do 18:00 
hodin. Od října bude také v herně každé úte-
rý probíhat již tradiční liga odborářů, do které 
se může zapsat jakýkoli minimálně tříčlenný 
tým. Ve čtvrtek bude herna od 16:00 hodin 
přístupná široké veřejnosti.  V případě zájmu 
je možné si domluvit i individuální vstup na 
email adrese kstadamov@ada-net.cz. Herna 
TJ Spartak Adamov bude v říjnu vybavena 
třemi novými stoly značky JOOLA ROLLOMAT, 
za které chceme poděkovat sponzorům, kte-
ří svými dary podpořili pořízení těchto kvalit-
ních stolů. 

Naše díky patří: Ladislavu Pozorskému (NÁ-
BYTEK ADAMOV), Bc. Romanu Pilátovi (ABLE-
agency, s.r.o.), Mgr. Petru Bezděkovi, Aleši 
Pernicovi a Ing. Vladimíru Bílému. Bez jejich 
finančních darů by se nákup tohoto sportov-
ního vybavení nemohl pořídit.

Se začátkem školního roku začíná i  sezóna v judu. V neděli 14. 9. 2014 se ve Vídni konal JUDO 
turnaj International Vienna Open 2014, kterého se zúčastnilo 286 závodníků ze 42 klubů 
a 13 států. Turnaje se zúčastnil i Filip Nezval, který v této konkurenci získal stříbrnou medaili 
a hezky tak zahájil sportovní sezónu.
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5. MISTROVSTVÍ JIŽNÍ MORAVY VETERÁNŮ V ŠIPKÁCH 
KONANÉ JAKO MEMORIÁL MARTINA A ZDENKA TASCHE

Pořadí nad 50 let 40 až 50 let ženy
1. Vorsa Tretera Čapková
2. Komínek Antl Jurnečková
3. Pouchlý Réda Soukalová
4. Tůma Časta Kučerová
5.–6. Mokrý Pátek

Sedláček Závodník
7.–8. Pokorný Smištík

Plachý Soukal
9.–12. Jiroušek Z. Vilímek

Jiroušek M. Svoboda
Pečinka Hloušek
Režný Kos

13.–16. Kulhavý
Tříska
Pořízek
Jurnečka

Výsledková listina:

Dne 23. 8. 2014 se konalo v prostorách Šipkového klubu Adamov již 
páté mistrovství jižní Moravy veteránů – memoriál Martina a Zdenka 
Tasche. Toto mistrovství pořádal Šipkový klub Adamov pod záštitou Ji-
homoravského oblastního šipkového svazu a města Adamov. Mistrov-
ství se konalo ve dvou kategoriích od 40 do padesáti let a nad padesát 
let. Vítězové jednotlivých kategorií se pak utkali o putovní pohár me-
moriálu. Následoval doplňkový turnaj žen a také turnaj náhodně loso-
vaných dvojic. Celkem se zúčastnilo 32 hráčů. V ceně startovného bylo 
i bohaté občerstvení, které připravil kolektiv Šipkového klubu.

Náhodně losované dvojice, kterých bylo celkem jedenáct, vyhrály 
Sedláček se Závodníkem, před Smištíkem s Plachým a na třetím místě 
skončili Pokorný a Tretera.

Celkovým vítězem a majitelem putovního poháru se stal po vítěz-
ství nad Ivo Treterem Jiří Vorsa. Poháry, finanční odměny a věcné ceny 
v každé kategorii po turnaji předával prezident JMOŠS Michal Pokorný 
a předseda ŠK Adamov Milan Dudík.
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Adamovští rybáři uctili památku kamaráda  
Adamov – Memoriál Lubomíra Dáni

 Místní rybářská organizace Adamov pořádala 
v sobotu 23. srpna rybářské závody. Už podruhé. 
Ryby se chytaly na řece Svitavě v úseku nad ada-
movským splavem. „Memoriál je vzpomínka na 
kamaráda rybáře Lubomíra ‚Gaba‘ Dáňu. Ten čas-
to chytával právě nad splavem,“ uvedl předseda 
adamovské rybářské organizace Petr Kubíček. 

Do závodů mohl nastoupit každý, kdo měl 
platnou pstruhovou povolenku pro Jihomorav-
ský kraj. Lovilo se na jeden prut. Ryba do dvaceti 
centimetrů byla za jeden bod. Nad dvacet centi-
metrů se každý další centimetr počítal za jeden 
bod. Několik dnů před závodem nasypali rybáři 
do řeky čtyři metráky kaprů. „Kapři měli v průmě-
ru tři kila a bylo jich přes sto,“ dodal Kubíček. 

Memoriálu Lubomíra Dáni se nakonec zú-
častnilo třináct lovců. Kapři však moc nebrali. Na 
břeh se jich vytáhlo jen sedm. V podběráku skon-
čila ještě ostroretka a ulovilo se i několik oukle-
jí. Vítězem memoriálu se stal Zdeněk Růžička se 
sto sedmi body, který chytil dva kapry. A vyhrál 
povolenku zdarma. Dva kapry ulovil také Jaro-
slav Blažej. Devadesát devět bodů však stačilo 
jen na druhé místo. Ještě o dva body méně měl 
za dva chycené kapry Aleš Fojt. „Nejdelší rybu zá-
vodu, kapra padesát šest centimetrů, chytil vítěz 
memoriálu Zdeněk Růžička. V doplňkové soutěži 
rybolovné techniky, kdy se házelo zátěží na terč, 
vyhrál Marian Gryc,“ upřesnil Kubíček. 

Příští rok se mohou rybáři na memoriál těšit 
zase. „Určitě chceme v této tradici pokračovat, 
i když byla letos účast slabší,“ poznamenal Kubí-
ček. Adamovští rybáři, ve spolupráci s místními 
hasiči a městem, každoročně pořádají na přelo-
mu května a června také dětské rybářské závo-
dy, které jsou součástí Dětského dne. Při nich na 
kapry nad adamovským splavem pravidelně líčí 
přibližně třicet malých lovců.  

MRS MO Adamov

Memoriál Lubomíra Dáni 
rybářské závody, 2. ročník: 
1. Zdeněk Růžička, 107 bodů (2 kapři) 
2. Jaroslav Blažej, 99 bodů (2 kapři) 
3. Aleš Fojt, 97 bodů (2 kapři) 
Nejdelší ryba závodu:  
kapr 56 cm (Zdeněk Růžička) 
Rybolovná technika:  vítěz Marian Gryc 
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PC SERVIS
ADAMOV

Super ceny 
a vysoká 
kvalita

Pozvánka na 
Dny orientace

Na podzim organizuje Svaz orientačních 
sportů prostřednictvím oddílů Dny orienta-
ce v přírodě, které mají seznámit veřejnost 
a zejména mládež s orientačním během jako 
sportovní disciplínou. V Adamově se tato akce 
letos uskuteční ve středu 15. října, zahájena 
bude v 15 hodin, centrum je u Městského klu-
bu mládeže. Kontrolní místa, která bude třeba 
vyhledat, budou situována na sídlišti Ptačina, 
případně v jeho nejbližším okolí. Účastníci do-
stanou zdarma mapku se zakreslenými kon-
trolami a po absolvování trasy i drobné ob-
čerstvení. Máte-li doma buzolu nebo alespoň 
kompas, vezměte si je s sebou, ale jednoduše 
postavenou trať budete moci absolvovat i bez 
jejich podpory. Mapka, na které akce proběh-
ne, je obdobná plánům měst, organizátoři kaž-
dému zájemci rádi poradí, jak se v ní vyznat. 
Za pořadatele z oddílu orientačního běhu při 
TJ Spartak Adamov Vás zve Karel Truhlář.

Turistický oddíl 
TJ Spartak Adamov

PLÁN VYCHÁZEK
11. 10. 201� – sobota
RUDICKÉ PROPADÁNÍ BEZ VÁHÁNÍ
Délka 15 km.      
Odjezd:  Adamov nádr. ČD v �:21 hod.,  
 Blansko bus v �:�� hod.       
Trasa:  Rudice – Křtiny – Jedovnice – Rudice

11. 10. 201� – sobota
POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY 
OKOLO MUTĚNIC
Délka 10 km.
Odjezd: Adamov nádraží ČD v 7:�9 hod.,  
 Brno v �:2� hod.

Oblastní Charita blanskO a střediskO vzájemné 
humanitární pOmOCi pOřádá

KDY: �. 10. 201� (STŘEDA)

KDE: ADAMOV

 OD 1�:00 DO 1�:�0 HOD. – PŘED DOMEM S PEČOVATELSKOU 
 SLUŽBOU (HORKA)

 OD 1�:�� DO 1�:0� HOD. – NA PARKOVIŠTI U KOSTELA (OÚ)

 OD 1�:10 DO 17:00 HOD. – NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE  
 NA PTAČINĚ

CO: UVÍTÁME OŠACENÍ, OBUV, HRAČKY, KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ  
A VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ JEŠTĚ POUŽÍT

JAK: VĚCI PROSÍM NOSTE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ, V PYTLÍCH NEBO 
KRABICÍCH. NA MÍSTĚ BUDE PŘISTAVENÉ AUTO S VOZÍKEM

DAROVANÉ VĚCI BUDOU POUŽITY PRO UŽIVATELE  
SLUŽEB OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO A SOCIÁLNĚ  
POTŘEBNÝM OBČANŮM  
BLANSKA A OKOLÍ. 

INFORMACE: MGR. JIŘÍ PAPIŽ 

MOBIL:   739 389 107

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
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SVJ šetří peníze i životní prostředí
Adamovské „Společenství vlastníků Sadová 23,25,27“ již 
téměř dokončilo náročný proces revitalizace objektu se 105 byty 
technickým bonbónkem – doplnilo tepelnou soustavu objektu 
o vysoce ekologický alternativní zdroj tepla – plynová tepelná 
čerpadla (pozn: tepelná čerpadla generují část tepla z venkovního 
ovzduší, díky tomu vznikají minimální emise). V tomto případě 
drtivá většina spoluvlastníků bytového domu velmi rychle pochopila 
symbiózu ekologie-ekonomika a projekt intenzivně podporovala.

Dále již předsedkyně výboru SVJ paní Soňa Bychlerová:
Provoz tepelných čerpadel jsme zahájili v měsíci září 2013. Po vyúčtování nákladů za tepelnou energii roku 
2013 (včetně odpisu investice) se potvrdila zpracovaná 
analýza dodavatelské společnosti Bres spol. s.r.o.  
(www.bres.cz) a vyrábíme 1GJ tepelné energie za 354,- Kč 
vč. DPH. Dnes není vlastnění nemovitosti pouze o lokalitě, 
ale i o provozních nákladech. O tomto faktu vypovídá 
i průkaz energetické náročnosti budovy Sadová 23, 25, 
27, který definuje objekt jako velmi úsporný, v energetické 
třídě B. Naše manažerské rozhodnutí využít outsourcingu 
energetických služeb se nám tedy vyplatilo – přispěli jsme 
životnímu prostředí, snížili náklady, zhodnotili nemovitost 
(tím i tržní cenu bytu) a posílili nezávislot na externím 
dodavateli tepla. Více informací najdete na webových 
stránkách SVJ – www.SVSADOVA232527ADAMOV.cz .
Bres spol.s.r.o.
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Nov otev ené studio
Opletalova 27, Adamov III

Kosmetické služby Kade nictví
Ošet ení pleti Dámské
Galwanická žehli ka na vrásky Pánské
Chemický peeling – omlazení pleti D tské
Depilace Prodej kade nických výrobk
Prodlužování as, Trvalá na asy Trinity, Tigi
Nehtová modeláž, Manikúra
gelové, akrylové, porcelánové nehty
Gellak

Studentské slevy
Dárkové poukazy!! Dárkové poukazy!!

Na a Šev íková Eva Mikulová
Tel: 603 877 695 Tel: 606 314 129

INZERCE
MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/
ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plo-
tů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPE-
TOVÁNÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340,  
www.maliribrno-horak.cz. Adamov 
a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

ADAMOstav – rekonstrukce bytových 
jader. Provádíme obkladačské, podla-
hářské, zednické práce. Více informací 
najdete na www.ADAMOstav.cz nebo 
tel. č. 603 752 493.

SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DO-
HROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! DO-
STANETE NAVÍC I HOTOVOST NA ÚČET! 
NAVŠTIVTE STÁNEK V OD TESCO FI-
NANČNÍ SLUŽBY BRNO. Těšíme se 
na viděnou! Veronika Kratochvílová,  
mobil 724 771 262.

Podlahářství Gregor – pokládka a lepe-
ní koberců a PVC, montáž plovoucích 
podlah dřevěných, korkových a laminá-
tových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. č. 728 470 320,   
e-mail: zdenekcrom@seznam.cz

Společnost Eden Europe, s.r.o. se sídlem 
v Adamově hledá vhodného kandidáta 
na pozici účetní. Požadavky: min 3letá 
praxe na pozici účetní, znalost daňo-
vé a účetní problematiky, znalost AJ 
na komunikativní úrovni.  
Vaše strukturované životopisy prosím za-
sílejte na email: jiri.daniel@eden-eu.com

Prodám zděnou řadovou garáž na Hor-
ce u bývalého internátu.   
Cena dohodou. Tel. č. 602 965 546.

Pronajmu garáž na Horce naproti in-
ternátu od 1. 11. 2014.   
Cena 600,- Kč/měsíc. Tel. č. 606 744 921.

AEROBIK  
Ptačina, tělocvična ZŠ Ronovská   
úterý od 19:00 – 20:00 hod.  
Horka, tělocvična ZŠ Komenského  
čtvrtek od 18:30 – 19:30 hod.  
Cena 40,- Kč. Těší se na Vás Aneta.

Pronajmu byt 2+1, popř. 1+1 v Adamo-
vě na Ptačině. Byt je ve 2. patře cihlové-
ho domu. Byt je vybavený kuchyňskou 
linkou (včetně sporáku), jinak nezaříze-
ný (možnost užívání pračky).   
Volný ihned. Cena podnájmu dohodou.  
Kontakt: 777 610 552.
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Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do 31. 10. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz

37 cm

ELEKTROSTART

Zametací stroj
HBKT Perfekt 60, motor benzinový, 4-taktní, výkon 
3,5 kW/ 5 PS, rychlosti 1 vpřed a 1 vzad, šířka záběru 
62 cm,  kartáče 35 cm, kartáč je možno nastavit do 
3 různých směrů, hmotnost 64 kg

Elektrický vysavač listí
HLSI 260, výkon 2600 W, rychlost vzduchového 
proudu 275 km/ hod., objem záchytného koše 
35 l, hmotnost 3 kg

Benzinový vysavač listí
GBLE 650, výkon 0,9 PS/ 650 W, rychlost 
vzduchového proudu 210 km/ hod., objem 
záchytného koše 55 l, hmotnost 7 kg

Elektrický drtič  
zahradního odpadu
LH 260 A, výkon 2600 W, 
max.  větví 4 cm, systém 
drcení frézovacím válcem, 
hlučnost 86 dB (A), hmot-
nost 28 kg

849,- ! 2.990,- ! 3.990,- !

3.590,- !

17.990,- !

Elektrohydraulický 
štípač dřeva
4T, 230 V/ 1500 W, 50 Hz, 
2950 ot./ min., pro výrobu 
polen bez fyzické námahy, 
ochrana IP 54, max.  

 kmenů 5 – 25 cm, max. 
délka kmenů 37 cm, hmot-
nost 42 kg

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !
BRNO

14-04 Adamov 160x230 CMYK.indd   1 16.09.14   13:02
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 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 30.10.2014 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !

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

Televize je dostupná pro v�echny klienty jako balí ek slu by internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV p ímo v SMART TV Samsung(v nejbli �í dob  i SMART TV LG) a na webu 
bez nutnosti instalace aplikací, v tabletech a za ízeních s Androidem a nov  i s APPLE  iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné na google marketu. Více ne  40 televizních program . 
Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 120 minut, a  pak jej op t spus te tam, kde jste p estali. EPG poskytuje p ehled o práv  probíhajících a náledujících televizních po adech.
HD programy m ete sledovat na Smart TV a STBoxech - T1, T2, T Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza. Pokud Vám nefungují, tak nás prosím kontaktujte.

PNEUSERVIS 
AUTOSERVIS
DIAGNOSTIKA VOZIDEL
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
PRODEJ A VÝKUP VOZIDEL
FINANCOVÁNÍ, POJIŠTĚNÍ
KONTROLA PŘED STK A VYŘÍZENÍ STK
MONTÁŽ AUTODOPLŇKŮ A TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ

















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

www.autoadamov.cz

PRODEJ NOVÝCH 

I POUŽITÝCH 

PNEUMATIK!

Adamov, Osvobození 494 (přes řeku u vlakového nádraží), 
e-mail: pavel.bezchleba@seznam.cz, telefon: 606 834 215


