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Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21
vás srdečně zve na tradiční akci pro zlepšení vzhledu města

Za Adamov
čistější

čtvrtek 13. 10. 2016
od 17 hodin

úklidová brigáda ke Dni zdraví

Na Ptačině sraz u hodin před Domem služeb na Družstevní
Na Horce sraz u kabin TJ Spartak na Smetanově náměstí
Na místě výdej pytlů na odpad a informace o vhodných lokalitách
doporučujeme pracovní rukavice, následný svoz odpadu bude zajištěn

www.adamov.cz/zdrave-mesto
www.facebook.com/pzmadamov

Zdravé mesto Adamov

Informace pro občany
KALENDÁŘ AKCÍ
Datum
1.10.2016
2.10.2016
2.10.2016
3.10.2016
4.10.2016
5.10.2016
6.10.2016
7.10.2016
8.10.2016
10.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
13.10.2016
13.10.2016
16.10.2016
19.10.2016
20.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
22.10.2016
23.10.2016
23.10.2016
23.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
27.10.2016
26.11.2016

2

14:30
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19:00
14:00
16:00
17:30
19:00
16:00
14:30
14:00
17:00
17:00
17:30
15:00
18:30
17:30
15:00
19:00
16:00
09:00
14:30
16:00
14:30
09:00
17:30
09:00

Akce
KOSTELY NAŠEHO REGIONU - II. část
ZÁJEZD DO DIVADLA RADOST: JÁJA A PÁJA
Fotbal muži: FK Adamov - FK Kunštát B
JOŽKA ČERNÝ oslaví 70 let působení na jevišti ...
Den otevřených dveří v DPS
Kulečníkový turnaj
SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ: „JAVORY BEAT“
„JENOM ŽIVOT“ - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC DYNAMO Čížovky
„KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ...“ - HRA S PÍSMENY
Výroba podzimních lucerniček
Za Adamov čistější
Úklid okolo Městského klubu mládeže
PŘEDNÁŠKA: MARTA ANTONÍNOVÁ - PORTUGALSKO
Fotbal muži: FK Adamov - TJ Šošůvka
KONCERT: SKUPINA ŽALOZPĚV
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: O ZAJÍČKOVI
VEČER OTÁZEK A ODPOVĚDÍ S MARKEM WOLLNEREM
Adamovská drakiáda
ZÁJEZD: SATURNIN
Vinohradské divadlo Praha: JEJÍ PASTORKYŇA
II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC Šebetov
Florbal: 5. kolo JM ligy mužů
Fotbal muži: FK Adamov - ASK Lipůvka
Posezení s adamovskou folkovou skupinou GENCIÁNA
Malujeme „Podzimní svítání“
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“
BESEDA O KNIHÁCH PAVLA SVOBODY
Florbal: 10. kolo JM ligy mužů

Pořadatel
MKS Adamov
MKS Adamov
FK Adamov
MKS Adamov
Město Adamov
Městský klub mládeže
MKS Adamov
MKS Adamov
AJETO Adamov
MKS Adamov
Městský klub mládeže
Komise PZMA & MA21
Městský klub mládeže
MKS Adamov
FK Adamov
MKS Adamov
MKS Adamov
MKS Adamov
Městský klub mládeže
MKS Adamov
MKS Adamov
AJETO Adamov
TJ Sokol Adamov
FK Adamov
MKS Adamov
Městský klub mládeže
MKS Adamov
MKS Adamov
TJ Sokol Adamov

Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru - vývoj plnění
ÚzemFinancování, název akce 2016
ní část
§ 2143 - Cestovní ruch
informační systém města - ulice, turistické a místní cíle
§ 2212 - Silnice
opravy výtluků po zimě
AD1 oprava části komunikace ul. Komenského 6
AD2 oprava komunikace Špačkovi - nájezd
AD2 oprava povrchu ul. Kolonie u tunýlku
AD1

oprava povrchu křižovakty nám. Práce

AD2
AD3
AD1
AD3
AD1

oprava stání na ul. Fibichova
rozšíření parkoviště ul. Družstevní
rozšíření silnice pod kostelem-PD+správní řízení
rozšíření parkoviště ul. Neumannova
projektová dokumentace - Pod Horkou - parkování

AD3

projektová dokumentace - Ronovská - parkování

AD1

AD1
AD1
AD1
AD1

projektová dokomentace - Sadová - parkování
§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací
nákup barev-nátěr zábradlí
oprava výtahu - nový koncový vypínač (Sadová)
oprava a nátěr zábradlí
oprava chodníku Hybešova (od regulační stanice směrem
k nádraží, okolo Valentových)
oprava zábradlí Sadová 17-21
oprava zábradlí Sadová 23-27
oprava chodníku od DPS k obchodnímu domu na Horce
projektová dokumentace Komenského - horní chodník

AD1

projekt - cyklotrasa v případě vhodného dotačního titulu

AD1
AD2

AD3

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
přístřešek zastávky MHD u Adavaku
§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
aerační jemnobublinový systém púro nádrž Nitrifikace II
míchadlo v jímce kalu na odstředivku
čerpadlo plovoucích nečistot v dosazovací nádrži
čerpadlo provozní vody ČOV
oprava dešťové kanalizace u ČOV
opravy dešťových vpustí po městě
§ 3119 - Základní školy a mateřské školy
myčka nádobí - jídelna ZŠ Kom.
§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
hokejové branky - kluziště
terénní úpravy kolem oplocení hřiště

AD1

oprava areálu koupaliště I.etapa

AD1

nové workoutové hřiště Jilemnického
§ 3612 - Bytové hospodářství
instalace čidel pro snímání kamer - Kom. 6
opravy omítek v chodbách po zazdění dveří - Kom. 6
malování chodeb po opravě omítek, nátěry dveří - Kom. 6
stavební úpravy spol. prostor Kom 6
oprava výtahu - Kom. 6
oprava výtahu - Kom. 1

AD1

AD1

AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1

Doplňující informace
realizace téměř hotova, zbývá část nám. Práce

Zodpovídá
STAR

realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
z důvodu změny technologie opravy přeloženo
na 2017
objednáno
objednáno, termín dokončení 15.11.2016
na podzim 2016 bude projekt předložen ZMA
objednáno, termín dokončení 15.11.2016
objednáno, termín dokončení 30.11.2016
proběhlo jednání na úrovni výborů Ronovská 2,4,6;
vlastníků dotčených pozemků v okolí Ronovská 4,6;
nyní bude probíhat příprava zadání podkladů pro
projekt ve spolupráci s obyvateli ul. Ronovská
objednáno, termín dokončení 30. 6. 2017

MSTAR

realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova

MSTAR
STAR
MSTAR

realizace hotova, k převzetí do 30.9.2016

MSTAR

realizace hotova
realizace hotova
objednáno, realizace 11/2016
objednáno, termín dokončení 30.11.2016
stále ve fázi prověřování vhodného dotačního
titulu

MSTAR
MSTAR
STAR
MSTAR

realizace hotova

MSTAR

realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova

STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
MSTAR

předpoklad objednání v 10-11/2016
objednáno, termín dokončení 30.11.2016
realizace hotova
návrh rozsahu a financování bude projednáno
za ZMA
realizace hotova
realizace hotova
objednáno
objednáno
objednáno
realizace hotova
realizace hotova

MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
STAR
STAR
MSTAR
STAR
MSTAR
MSTAR
STAR
MSTAR

STAR

STAR
MSTAR
MSTAR
STAR
MSTAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
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AD1
AD1

AD1
AD3

výměna zvonků - Kom. 6
oprava vpustí kanálů 2 ks - DPS
§ 3613 - Nebytové hospodářství
EZS, kamera,přístřešek - zabezpečení Al.rozhledny
vývěsní skříňky - průchod Domu služeb
oprava fasády MKS - dokončení
výměna pisoárů - Větrník
bezvýkopová oprava kanalizace -restaurace Větrník
projekt - vybudování výtahu MKS
projekt - požární úniková cesta MKS
projekt - úprava interiéru MKS (schodiště, předsálí, sál)
příprava prostor pro osazení bankomatu - Dům služeb
nová úniková cesta MKS, úprava ocelových schodů na boční
straně k ulici Neumannova
§ 3631 - Veřejné osvětlení
opravy VO (nátěry sloupů)
VO Osvobození (směr Kocmanovi)
VO Komenského (chodník od DPS k obchodnímu domu)
VO nám. Práce
VO Hybešova (od býv. Regul.st.RWE po lávku k ČD)
§ 3632 - Pohřebnictví
oprava chodníků - starý hřbitov II.etapa
oprava kvoukříd. dveří do kaple - starý hřbitov (bude žád.o dot)
kolumbárium - nový hřbitov, příprava PD a povolení stavby
§ 3634 - Lokální zásobování teplem
revize plynových rozvodů+revize kotlů 2016
revize PO + hydranty pro rok 2016 + BOZP
servis rozvodů OPS
§ 3635 - Územní plánování
aktualizace územního plánu po 3 letech
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
nám. Práce - pamětní deska, banner, označení průchodu
příprava odkupu pozemku od ŠLP (parkoviště Opletalova)

AD3

projekt lesoparku - projednáno se ŠLP - pod novým hřbitovem

AD1

nákup pozemku u kotelny od RWE

AD1

nákup pozemků náměstí práce (narovnání skutečného stavu)

AD3
AD3
AD3
AD3
AD3
AD3
AD3
AD3
AD3

AD1
AD1
AD1
AD2
AD1
AD1
AD3

AD3
AD3
AD3
AD3
AD1
AD1
AD1
AD1
AD3

AD1
AD1

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
výběrové řízení na svozovou firmu
projekt úpravy skládky pod novým hřbitovem (odpadky
na stráni skládky směrem k drahám)
zeď P.Jilemnického + kontejnerové stání - projekt
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
EZS skladu nářadí a techniky v areálu hřiště Ronovská
doplnění zeleně - stráň pod parkovištěm ul. Neumannova
doplnění zeleně - nová rampa Sadová 23-27
opatření proti erozi - stráň pod lávkou Sadová
úprava zeleně - III. Etapa nám. Práce
úprava zeleně nám. Práce - levá strana
terénní úpravy kolem technické budovy Ronovská
příspěvky SVJ na údržbu okolí domu
oprava prostor pro technickou skupinu vč. garáže v budově
kotelny na ul. Nádražní
§ 6171 - Činnost místní správy
zpracování žádosti o dotaci - zateplení MěÚ U kostela
zpracování žádosti o dotaci - zateplení MěÚ Pod Hor.

realizace hotova
realizace hotova
objednáno
realizace hotova
v realizaci, termín dokončení do 15.11.2016
realizace odložena
realizace hotova
objednáno
realizace hotova
před dokončením, bude navrženo do roku 2017
objednáno, termín dokončení do 30.11.2016

STAR
STAR
MSTAR
STAR
STAR
STAR
MSTAR
STAR
STAR

v realizaci, termín dokončení do 30.11.2016

MSTAR

realizace hotova
realizace odložena
objednáno, termín dokončení do 30.11.2016
v realizaci, termín dokončení do 31.10.2016
realizace hotova

STAR
STAR
STAR
STAR
STAR

v realizaci, termín dokončení do 20.11.2016
realizace hotova
realizace hotova

MSTAR
STAR
STAR

realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
v realizaci, termín dokončení v roce 2017

STAR
STAR
STAR
MSTAR

částečně hotovo, bude dokončeno do 30.10.2016
probíhají jednání s vlastníkem pozemku
řeší se, podoba PD podmíněna způsobem sanace
skládky
realizace hotova
prozatím stále není souhlas banky vlastníka
pozemků

STAR
STAR

připravují se podklady
zpracována studie proveditelnosti, řeší se
financování (dotace)
objednáno

STAR

realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
probíhá příprava prací
realizace hotova
objednáno, bude dokončeno do 31.10.2016
probíhá příprava prací
realizace hotova

STAR
MSTAR
MSTAR
STAR
STAR
STAR
STAR
MSTAR

v realizaci, termín dokončení 30.11.2016

MSTAR

realizace hotova, čeká se na posouzení žádosti
realizace hotova, čeká se na posouzení žádosti

MSTAR
MSTAR

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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STAR
STAR

STAR
STAR
STAR

STAR
STAR

Informace o způsobu hlasování
ve volbách do zastupitelstev
krajů v roce 2016
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016
svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních
místnostech na území České republiky. Na území hlavního
města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit
do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Volební místnost

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, případná prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením
správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební
okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev
krajů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé)
jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje
ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou
obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím

do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič,
který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním
razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro
kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky.
Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby
do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední obálka) musí
být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby
do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce
vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně
upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Informace o způsobu hlasování
ve volbách do Senátu České
republiky v roce 2016
Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále
jen „Senát“) ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území
České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby
do Senátu vyhlášeny.

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb
do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě
přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného
obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky
jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský
průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů
vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny
volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ze zvláštního výpisu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se
rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
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Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Konají-li se volby
do Senátu společně s volbami do zastupitelstev krajů; úřední
obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu (barva žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu, musí být odevzdán
v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu, jinak
je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého 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.
Hlasování mimo volební obvod, kde má volič trvalý
pobyt
Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič,
který je zapsán ve stálém seznamu voličů na území České republiky, tak může hlasovat ve volbách do Senátu pouze v roce,
kdy se v jeho volebním obvodu konají volby (viz. Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016 – uveřejněné
na webu Ministerstva vnitra pod samostatným odkazem).
Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například korespondenční hlasování. Proto, nachází-li se volič
ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného
volebního obvodu nebo v zahraničí (např. z důvodu
hospitalizace nebo služební cesty), jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.
Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních
úřadech České republiky v zahraničí.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde
kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech
7. a 8. října 2016, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve stejném čase jako při
konání prvního kola voleb, tj. v pátek 14. října 2016 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.
Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo
zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se
v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den
po ukončení hlasování v prvním kole (21. a 22. října 2016).
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti
ve dny voleb.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu
jsou barvy šedé.

Kontakty pro nahlášení požadavků
o hlasování mimo volební místnost jsou
následující:
Městský úřad Adamov
••PhDr. Kubenová, tel. 516 499 623, 723 010 631
••p. Chlupová, tel. 516 499 620, 773 990 473
Pouze ve dny voleb:
••Okrsková volební komise č. 1 – 773 990 469 – p. Obršliková,
MěÚ Adamov, Pod Horkou 2
••Okrsková volební komise č. 2 – 602 788 015 – p. Mgr. Moserová, Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1
••Okrsková volební komise č. 3 – 724 862 158 – p. Hnátovičová,
Opletalova 22, Městské kulturní středisko – malý sál
••Okrsková volební komise č. 4 – 773 990 472 – p. Maláková,
Opletalova 22, Městské kulturní středisko – velký sál

Z jednání Rady města
Adamova
Na 45. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 8.
2016 bylo schváleno podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní klub,
jehož činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace, týkající se zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu na 120 s účinností od
1. 9. 2016.
Na 46. schůzi Rady města Adamova konané dne 30. 8.
2016 vzala Rada města na vědomí zápis z 11. schůze likvidační
komise konané dne 10. 8. 2016 a zápis z 15. zasedání komise
Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21, které se
konalo dne 24. 8. 2016.
Rada města Adamova se vzdala práva odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu JMK, kterým se vyhovuje žádosti ZŠ a MŠ
Adamov o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení MŠMT pro školní klub.
Na provedení stavby „Oprava chodníků na starém hřbitově –
II. etapa“, která plynně navazuje na realizaci oprav z roku 2015,
byla vybrána nejvýhodnější nabídka od společnosti EKOTERM,
s. r. o., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo.
Šipkovému klubu Adamov byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 7.500,- Kč na pokrytí nákladů
na nákup občerstvení a věcných cen v souvislosti s pořádáním
turnajů v r. 2016.

Rada města Adamova projednala a doporučila Zastupitelstvu
města Adamova schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotací z rozpočtu Města Adamova pro přímou podporu sportu
a tělovýchovy s FK Adamov, z. s., Šipkovým klubem, spolkem,
FENYX Pétanque Adamov, z. s., Tělocvičnou jednotou Sokol
Adamov, Spartakem Adamov, z. s., Judo klubem Samuraj Adamov, Občanským sdružením Volejbal Adamov, Základní organizací MSKS – kynologickým klubem a s Ajeto Adamov, z. s.
K zajištění části prostředků na vyhotovení žádosti o dotaci
na rekonstrukci hasičské zbrojnice schválila Rada města Adamova změnu rozpisu rozpočtu č. 12/2016.
Rada města Adamova schválila Smlouvu o nájmu vánoční světelné výzdoby každoročně umísťované na sloupech veřejného
osvětlení se společností MK – mont illuminations s. r. o.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Poděkování a výzva pro
ostatní SVJ
V minulém volebním období byl Radou města Adamova
schválen projekt spolupráce Města Adamov se společenstvími
vlastníků za účelem údržby okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města. Text dokumentu včetně dodatku č.
1, kterým byl v r. 2015 aktualizován, je zveřejněn na adrese:
http://www.adamov.cz/mesto-adamov/pravidla-a-rady.
V roce 2016 se do projektu zapojilo a spolupráci s Městem
Adamov navázalo 17 společenství.
Dovolte mi, abych touto cestou všem spolupracujícím společenstvím poděkoval za dobrou spolupráci, příkladnou údržbu
a péči o okolí svých domů a přispění tak k lepšímu vzhledu našich adamovských sídlišť.
Zároveň bych z tohoto místa chtěl vyzvat další SVJ ke spolupráci pro rok 2017. Termín pro přihlášení do projektu je stanoven do 31. 10. 2016. Více informací k tomuto tématu získáte na kontaktech: jiri.nemec@adamov.cz nebo na tel. č.
775 170 869.
Jiří Němec, místostarosta

Informace ze svodky událostí
MP Adamov
Vybrané události ze srpna 2016 konkrétně:
Strážníci byli požádání OO PČR Blansko o prověření oznámení o fyzickém napadení muže na ul. Fibichova. Po příjezdu
na místo strážníci ztotožnili tři osoby, které byly požádány
o podání vysvětlení ke zjištění skutečného stavu věci. Po provedení nezbytných úkonů se na místo dostavila hlídka OO PČR
Blansko, která si věc převzala k dalšímu šetření.
O výskytu olejové skvrny na parkovišti na ul. P. Jilemnického
informoval strážníky všímavý občan města. Strážníci zajistili
místo jako překážku silničního provozu a k odstranění znečištění přivolali HZS Blansko.
V pozdních nočních hodinách bylo strážníkům telefonicky
oznámeno, že v bytovém domě na ul. Pod Horkou je slyšet křik
dítěte a zřejmě zde dochází k napadání mezi partnery. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde podle křiku partnerů a pláče
dítěte dohledali uvedený byt a klepáním se začali dožadovat
7

otevření dveří a podání vysvětlení. Otevřít dveře jim přišlo vystrašené dítě, které je prosilo, aby šli dovnitř a pomohli mu situaci uklidnit. Na výzvu strážníků se k vchodovým dveřím dostavil otec dítěte, který však byl pod vlivem alkoholu takovým
způsobem, že nekontroloval svoje chování a začal strážníky
slovně napadat. Jeho hrubé jednání se stupňovalo tak, že vyvolalo adekvátní reakci strážníků, při které muselo být k překonání jeho odporu použito donucovacích prostředků. Poté
si muže převzala hlídka OO PČR Blansko k dalšímu opatření.
Ženě i dítěti byla přivolána ZZS ke zhodnocení zdravotního
stavu.
Strážníci byli zapojeni do pátrání po třináctileté dívce, která
utekla rodičům a měla se nacházet v Adamově. Strážníkům se
podařilo dívku nalézt a předat ji hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření.
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
2. 9. 2016
4. 9. 2016
6. 9. 2016
8. 9. 2016
11. 9. 2016
12. 9. 2016
18. 9. 2016
20. 9. 2016
23. 9. 2016
25. 9. 2016
25. 9. 2016
27. 9. 2016
28. 9. 2016

Josef Pokorný, 82 roky, Komenského 25
Marie Baráková, 85 roků, Ronovská 1
Václav Gryc, 84 roky, Údolní 1
Rudolf Dvořák, 83 roky, Dvořákova 5
Jaromíra Grycová, 83 roky, Údolní 1
Antonín Hnát, 92 roky, Pod Horkou 13
Rudolf Hamerský, 75 roků, Sadová 18
František Cigánek, 85 roků, Opletalova 26
Marie Kotasová, 75 roků, Komenského 9
Lubomír Buchta, 87 roků, Opletalova 38
Ludmila Grycová, 75 roků, Sadová 27
Emilie Nečesalová, 88 roků, Údolní 4
Helena Procházková, 89 roků, Černá Hora

Na naši poradnu se může obrátit každý dospělý člověk, který
je, nebo se cítí být obětí trestného činu. Poskytneme informace o jeho právech, možnosti uplatňovat náhradu škody, průběhu trestního řízení a v jeho rámci o postavení, právech a povinnostech svědka, či poškozeného. Důležitou součástí služby
je také předání informací o dalších subjektech, poskytujících
bezplatnou pomoc těm, kdo byli trestnou činností zasaženi,
zejména o činnosti a střediscích Probační a mediační služby,
možnostech bezplatné pomoci advokáta, nebo dalších navazujících službách.
Služby poskytujeme ambulantně v prostorách Charitní poradny v Boskovicích a také v Blansku a Letovicích. Podle požadavků a potřeb osob můžeme pracovat i v terénu, například
v místě bydliště.
Ti, kdo k nám přijdou, mohou od nás očekávat odbornost, diskrétnost, respektování důstojnosti a lidských práv, jakož i individuální situace a potřeb konkrétního člověka.
Služba je bezplatná. Využít ji mohou i cizinci. Služby jsou zajišťovány právničkou a sociálními pracovnicemi.
Tato činnost je financována ze 70% z prostředků Ministerstva
spravedlnosti ČR, dále z Tříkrálové sbírky a příspěvku města
Letovice.
Podrobnější informace včetně provozní doby a kontaktů
na další bezplatné služby pro oběti trestných činů je možné
získat na webových stránkách Oblastní charity Blansko www.
blansko.charita.cz - Pomoc obětem trestných činů, nebo telefonicky na čísle 516 411 583.
JUDr. Marta Šosová, odpovědná za projekt
Poskytování právních informací obětem trestných činů.

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

Blahopřejeme k sňatku

27. 8. 2016 Jiří Horáček – Martina Horáčková,
sňatek penzion U kamenného kola

Úmrtí

15. 8. 2016
21. 8. 2016
23. 8. 2016
24. 8. 2016
1. 9. 2016

Petr Synek, roč. 1947, Sadová 18
Eva Woffová, roč. 1940, Komenského 19
Karel Janík, roč. 1934, Fibichova 25
Ludmila Šebáková, roč. 1932, Tererova 7
Petr Kopecký, roč. 1946, Sadová 21

Charitní poradna pomáhá
obětem trestných činů
Charitní poradna, která sídlí v Boskovicích U lázní 1734, poskytuje již od svého vzniku v roce 1993 bezplatné odborné sociální a právní poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Od roku 2014 získala poradna registraci Ministerstva spravedlnosti ČR na poskytování odborného sociálního poradenství
obětem trestných činů a akreditaci na poskytování právních
informací těmto osobám.
Poskytování těchto služeb je umožněno zákonem č.
45/2013 Sb. o obětech trestných činů.
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pořádá v rámci
„Týdne sociálních služeb ČR“
v úterý dne 4. 10. 2016
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

Zlatá zastávka Adamov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Komenského 322/6, 679 04 Adamov, tel.: 515 531 152,
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Program na měsíc říjen 2016
úterý 4. 10. Stolní hry
středa 5. 10. Den otevřených dveří
čtvrtek 6. 10. Promítání filmu od 15:30
pátek 7. 10. Bláznivé hry
úterý 11. 10. Posilovna zdarma od 14:00
středa 12. 10. Stolní hry
čtvrtek 13. 10. Promítání filmu od 15:30
pátek 14. 10. Posezení a pokec
úterý 18. 10. Stolní hry
středa 19. 10. Tvořivá dílna
čtvrtek 20. 10. Promítání filmu od 15:30
pátek 21. 10. Sportovní hry na hřišti u ZŠ
úterý 25. 10. Posilovna zdarma od 14:00
středa 26. 10. Pokec a posezení
čtvrtek 27. 10. Promítání filmu od 15:30
pátek 28. 10. ZAVŘENO – státní svátek
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

AKCE na ŘÍJEN:
Středa 5. 10. 2016
KULEČNÍKOVÝ TURNAJ
Pro děti od 12 let. Začátek v 16:00 hodin.
Středa 12. 10. 2016
VÝROBA PODZIMNÍCH LUCERNIČEK
Od 14:00 hodin budeme vyrábět ozdobné lucerničky vhodné ke zkrášlení našich domovů. S sebou si přineste zavařovací
sklenice různých velikostí a tenký drát.
Čtvrtek 13. 10. 2016
ÚKLID OKOLO MKM
Městský klub mládeže se připojí k brigádě, kterou bude organizovat komise projektu Zdravé město Adamov a místní
agendy 21 a bude se podílet na úklidu v okolí MKM. Všechny
návštěvníky klubu z řad mládeže i rodin s dětmi zveme tímto
k účasti.
Sraz v 17.00 hodin před klubem. V době úklidu bude MKM pro
návštěvníky uzavřen.
Pátek 21. 10. 2016
ADAMOVSKÁ DRAKIÁDA
Drakiáda spojená s procházkou.

Sraz všech účastníků na hřišti za ZŠ Ronovská od 15:00 -15:30
hodin, odkud se vydáme pouštět draky na palouček zvaný Vojenská louka. Zde také vyhodnotíme letecké vlastnosti draků
a ty NEJ odměníme drobnou cenou. Po vyhlášení půjdeme
zpět na hřiště za školu, kde si budeme opékat s sebou přinesené dobroty.
Pondělí 24. 10. 2016
MALUJUEME „PODZIMNÍ SVÍTÁNÍ“
Budete potřebovat: temperové barvy (žlutou, oranžovou, červenou, hnědou) a štětečky.
Začátek ve 14:30 hodin.

Nabídka pronájmu
Město Adamov nabízí k pronájmu byt 3+1
na ul. Komenského 6 v Adamově.

Celková výměra bytu činí 81,70 m2, z toho výměra sklepu činí 5,67 m2. Pronájem bytu je stanoven na dobu neurčitou. Jedná se o byt s přijatou dlouhodobou zálohou
na nájemné, která činí min. 300 000 Kč.
Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídnuté částky, splatnosti nabídnuté částky a doby podání nabídky
na podatelnu MěÚ Adamov.
Žádosti o byt zasílejte v zalepené obálce s označením:
„volný byt – neotvírat“ na adresu: Město Adamov, Pod
Horkou 2, 679 04 Adamov, nejpozději do 18. 10. 2016.
Bližší informace na tel. 516 499 628.

Oblastní Charita Blansko a Středisko
vzájemné humanitární pomoci pořádá

SBĚRNÝ DEN

Kdy: 19. 10. 2016 (středa)
Kde: Adamov

15.00 - 15.30 hod. před domem s pečovatelskou
službou (Horka)
15.35 - 16.05 hod. na parkovišti u kostela (OÚ)
16.10 - 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: Anna Baláková,
mobil: 603 291 388
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
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Události ve městě
Oprava vstupních dveří kaple
na starém hřbitově
V letošním roce bylo provedeno restaurování dveří hřbitovní
kaple na starém hřbitově v Adamově I, která je součástí novogotické architektury hřbitova z druhé poloviny 19. století
(1857, projekt Josef Hieser). Jsou osazeny v kamenném sedlovém portále. V tympanonu nad nimi je umístěn lichtenštejnský erb.

ner. Projekt je zaměřen na vytváření nových nebo zvýšení počtu stávajících míst zpětného odběru elektrozařízení v konkrétní lokalitě nebo zlepšení jejich dostupnosti pro občany.
Nové místo zpětného odběru elektrozařízení bude vytvořeno
u dětského hřiště na ul. P. Jilemnického, v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad. Travnatá trojúhelníková část bude nahrazena zámkovou dlažbou, na které bude umístěn červený
kontejner od spol. ASEKOL a.s. pro odkládání baterií a drobného elektrozařízení. Tím bude zajištěn komfortnější přístup
občanů ke kontejneru. Práce budou prováděny firmou GAMA
J+P, společnost s ručením omezeným během měsíců září a října 2016. V Adamově tak budou mít občané možnost odkládat
elektrozařízení do tří červených kontejnerů, a to na ul. Komenského 1, Družstevní 1 a nově na ul. P. Jilemnického.

Manipulační technika pro
zpětný odběr elektrozařízení

Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky byl v rámci
státní finanční podpory v programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
poskytnut finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč. Restaurátorské práce byly provedeny Martinem Špačkem, který je držitelem povolení MK ČR pro restaurování uměleckořemeslných
děl ze dřeva.

Městu Adamovu byla v měsíci září 2016 přiznána odměna
ve výši 14 500 Kč bez DPH z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a. s. na nákup manipulační techniky pro sběrný
dvůr v Adamově. Firma GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, která je provozovatelem sběrného dvora na základě
smlouvy s Městem Adamov, v této hodnotě zakoupila ruční
vysokozdvižný vozík, který bude na sběrném dvoru využíván
pro potřeby zpětného odběru elektrozařízení pro společnost
ELEKTROWIN a. s.

Nové stání pro kontejner
na elektrozařízení
Na základě přihlášky do Grantového řízení 2016 pro obce získalo Město Adamov z Fondu ASEKOL finanční podporu ve výši
9 000 Kč na projekt Zpevněná plocha pro stacionární kontej-

AEROBIC

Nezpevněná plocha před opravou
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tělocvična ZŠ Ronovská
KAŽDÉ ÚTERÝ 19:00 – 20:00 HOD
Vstupné 50,- Kč
P-class – posilovací lekce zaměřená zejména
na formování problematických partií – svalů
stehen, hýždí, břicha
Těší se na Vás Aneta Šmídová

Kultura
Novinky z adamovské
farnosti
Na přelomu srpna a září tohoto roku došlo ke změně v duchovní správě naší adamovské farnosti. Otec Jiří Kaňa, který ji vedl od roku 2000, byl k 1. 9. 2016 vystřídán Otcem
PaedDr. Pavlem Lazárkem.
S Otcem Jiřím se naše farnost rozloučila při bohoslužbě v neděli 25. 8. Na památku od věřících dostal ornát – kněžské roucho ke mši svaté. Nadále zůstává farářem v Blansku.
Otec Pavel byl přivítán v neděli 4. 9. a bude do naší farnosti
dojíždět rovněž „po řece“, ale z druhé strany, jako farář v Bílovicích nad Svitavou.
V této souvislosti se budou měnit i kontakty, telefon a mail,
které byly dosud propojené s farností blanenskou. Stránky
farnosti svaté Barbory, respektive Světelského oltáře – www.
adamov.name a facebookový profil zůstávají i nadále v platnosti.

to povzbuzení, pohlazení, zastavení se a osvěžení. Občerstvit
se může nejen tělo člověka, ale i jeho duše. Vedle adamovského skvostu, kterým je Světelský oltář, vytryskl nově pramen
k občerstvení těla. U kostela byla dokončena tzv. „hrubá stavba“, kterou jsme požehnali a stvrdili slavnostním přípitkem
v neděli 18. 9. 2016. Pramen a studánky neodmyslitelně patří k poutním místům. Světelský oltář má odedneška vyveden
svůj „pramen světla“, ke kterému se vážou slova z knihy světelského oltáře:
Od chvíle nanebevzetí Matky Boží
XII pomocníků
Holubice – Ducha Svatého
zaníceně ochraňuje tajemství
světla ve tmě zářícího

Světelský pramen má být povzbuzením, občerstvením a slavnostní pro všechny bez rozdílu vyznání i dalších zařazení. Pramen tu vytryskl pro každého a stejně jako milost boží, jež se
chce dotknout našich srdcí, tak i pramen touží svlažit žízeň
všech kolemjdoucích.
P. Pavel Lazárek,
nový farář v Adamově

Vzpomínka
Dne 11. října uplynou tři roky
od úmrtí mého manžela Josefa
Pulgreta.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

Slova O. Pavla Lazárka
Při besedě s otcem ZBIGNIEWEM CZENDLÍKEM v adamovském
kulturním centru zazněl citát: „Život bez slavností, je jako
cesta bez hospod“. Na cestě životem vždy potřebujeme nějaké

Dne 18. října uplyne třináct let, co
nás navždy opustila paní Marie
Prokůpková.
Stále vzpomíná syn s rodinou.

Dne 23. října vzpomeneme páté
výročí od úmrtí mého manžela,
pana Ivana Mosera.
Vzpomíná manželka s rodinou
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Pozvánka na výstavu
Antonín Odehnal - grafika

Ve výstavní síni Společenského centra MKS v Adamově připravil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek výstavu grafik brněnského výtvarníka Antonína Odehnala. Slavnostní vernisáž
se uskuteční v neděli 9. října v 15:00 hodin. Výstavu uvede
autor a PhDr. Jaroslav Budiš, v programu vernisáže vystoupí
Marie Sedláčková a Věra Bakalová – zpěv, František Kratochvíl
- klavír.
K návštěvě jste zváni od 9. 10. do 18. 10. 2016, a to v pondělí pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.
Antonín Odehnal se narodil v roce 1931 ve Skalici nad Svitavou. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně,
oddělení užité malby. Po absolvování byl ihned přijat na Akademii výtvarných umění v Praze na oddělení grafiky k profesoru Vladimíru Silovskému. V grafických technikách se zdokonaloval pod vedením asistenta Ladislava Čepeláka. Po absolvování a vojně se usadil natrvalo v Brně. Od roku 1963 vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole figurální kreslení,
od 1986 vedl oddělení užité grafiky.
Už při studiu se Antonín Odehnal věnoval sportovní tematice
a v průběhu 60. let vytvořil takto zaměřený soubor suchých jehel a leptů. Jsou to díla neobyčejné expresivní síly. K sportovním námětům se vracel i v pozdějších letech. Další doménou
tvorby Antonína Odehnala je krajina. Poetické lepty s náměty
z jižní Moravy, ale i osobité autorské výpovědi v krajinářských
cyklech z posledních let intenzívně působí na návštěvníky
a obdivovali je na řadě samostatných a desítkách kolektiv-

ních výstav. Kromě volné grafiky, provedené i ve velkých formátech, se věnuje komorní grafice, ex libris a novoročenkám
s různorodou tematikou. Vždy však jsou precizně provedené,
s poetikou, ale také s nadhledem a vtipem.
Antonín Odehnal je pokračovatelem tradiční české grafické
školy. Používá náročné grafické techniky s dokonalostí hodnou starých mistrů. Díky tomu byl také vybrán pro známkovou tvorbu, které se stále věnuje - v letošním roce připravuje
známku k 200. výročí založení Moravského zemského muzea
v Brně.
JB

MKS Adamov

Opletalova 22, 679 04 Adamov
MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. 516 446 590
záznamník,
www.facebook.com/MKSAdamov
607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS – knihovna, č.t. 516 446 817,
e-mail knihovna@mks-adamov.cz

NA ŘÍJEN 2016 JSME PRO
VÁS PŘIPRAVILI….
ÎÎ1. října 2016
ZÁJEZD: KOSTELY
NAŠEHO REGIONU

V sobotu 1. října se podruhé vypravíme na výlet, jehož cílem
budou zajímavé kostely našeho regionu. Průvodcem nám
již podruhé bude O. Jiří Kaňa.
Navštívíme kostel ve Lhotě Rapotině, Boskovicích, Vanovicích,
Letovicích a Kunštátě. Oběd je pro účastníky zájezdu zajištěn
v restauraci Na koupališti v Letovicích.
Cena zájezdu: 100 Kč.
Odjezd: v 8:30 hodin z Adamova III, v 8:45 hodin z Adamova I
a v 9:00 hodin z Blanska.
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ÎÎ2. října 2016
ZÁJEZD: DIVADLO RADOST – JÁJA A PÁJA

Děti spolu s rodiči zveme v neděli
2. října do Divadla Radost v Brně,
kde na konci měsíce září proběhla první premiéra v nové divadelní sezoně 2016 – 2017, představení Jája a Pája.
„Jája a Pája je původně animovaný televizní seriál a Divadlo Radost získalo povolení autorů scénáře převést příběhy do jevištní
podoby. V malé chalupě bydlí vysloužilý námořník děda Lebeda, se svými vnuky Jájou a Pájou. Jejich každodenní dobrodružné příhody a radosti se jim snaží často narušit a pokazit mazaný,
závistivý a lakomý soused Krkovička. Naštěstí je tu ale zkušený
a moudrý děda Lebeda, který si vždycky ví rady, jak na něj vyzrát.
Takže tím napáleným je nakonec hamižný a nepřejícný soused…
Příběhem jednoho roku (epizody se odehrávají na jaře, v létě,
na podzim a končí v zimě), budou diváky provázet zpívající a hrající hasiči Fanda a Láďa a nebude chybět ani sousedka Mráčková,
papoušek dědy Lebedy, paličatá koza a další postavy příběhů.“
Začátek představení je ve 14:30 hodin, cena zájezdu jednotná – 100 Kč.

ÎÎ3. října 2016
ZÁJEZD: MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
– KONCERT JOŽKY ČERNÉHO

„Sedmdesát let na jevišti“
chce spolu se svými věrnými
posluchači oslavit oblíbený
zpěvák Jožka Černý. Vybral si
k tomu Městské divadlo Brno,
kde je pro vás připraven na
3. října koncert složený z oblíbených a známých písniček.
Cena zájezdu: 450 Kč.
Odjezd v 18:00 hodin z Adamova I, v 18:10 hodin z Adamova III.

ÎÎ7. října 2016
ZÁJEZD: DIVADLO BOLKA POLÍVKY – JENOM ŽIVOT

Na Igora Bareše a jeho
manželku Antonii Talackovou se můžete těšit
v představení nazvaném
„Jenom život“, které nastudovali pod Činoherním studiem Bouře Praha
„Je večer a do Marionina bytu velmi nečekaně
vpadne Sam. Více než deset let se neviděli. Od té doby, kdy Sam
Marion opustil. Fascinující příběh a problém, který Sam do bytu
přinesl, vytváří neuvěřitelnou zápletku, která ústí ve velmi nečekané, ale rozhodně velmi pozitivní rozuzlení. Bystrá komedie se
špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma hereckým osobnostem, které vtáhnou diváka do magického příběhu dvou zralých,
životem prozkoušených lidí.
Začátek představení je v 19:00 hodin, cena zájezdu 450 Kč.
Odjezd: v 18:00 hodin z Adamova I, v 18:10 hodin z Adamova III.

ÎÎ9. – 18. října 2016
VÝSTAVA: ANTONÍN ODEHNAL – GRAFIKA

V rámci výstavy připravené MKS – HVK na říjen se do Adamova
znovu vrací Antonín Odehnal.
Výstava je přístupná v pracovních dnech v době od 14:00
do 17:00 hodin, v neděli od 14:30 do 17:00 hodin.
Výstava se koná ve Společenském centru MKS na Komenského
6 (na Horce).

ÎÎ10. října 2016
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ: HRA S PÍSMENY

Pro seniory je na pondělní odpoledne připraveno zábavné soutěžní
odpoledne, v rámci kterého probíhá
trénování paměti a jemné motoriky.
Akce se koná v salonku MKS na Ptačině od 14:30 hodin. Patronem akce
je Ladislav Pozorský, člen Zastupitelstva města Adamova.

ÎÎ13. října 2016
PŘEDNÁŠKA MARTY ANTONÍNOVÉ: PORTUGALSKO

Martu Antonínovou známe především jako dlouholetou novinářku. Jako svého koníčka si
zvolila cestování. A právě o zážitky z návštěvy Portugalska se
s vámi podělí při přednášce, kterou připravilo MKS na 13. října
od 17:30 hodin do salonku MKS
na Ptačině.
„Portugalsko je evropský stát nacházející se na samém jihozápadním cípu světadílu, v západní části Pyrenejského poloostrova. Jediným jeho pevninským sousedem je Španělsko, západní
a jižní břehy země omývají vody Atlantského oceánu. Portugalsku dále náleží souostroví Azory a Madeira.“
Vstupné: 40 Kč.

ÎÎ14. – 23. října 2016
VÝSTAVA: JITKA KORČÁKOVÁ – OBRAZY

Jitka Korčáková vám představí svoje obrazy v rámci výstavy,
která bude probíhat v salonku
MKS na Ptačině.
O autorce:
Paní Jitku Korčákovou, rodačku
z Boskovic, dnes obyvatelku obce
Benešov svět umění přitahoval již
od dětství. Navštěvovala Výtvarnou školu grafickou v Brně. Ale
největší školou jí byla škola života, každým namalovaným obrazem se jí otvíraly nové taje a možnosti umění. Okolní krajina Benešova, ale i Drahanská vysočina se jí stala inspirací pro mnohá
díla. Věrně zobrazuje atmosféru krajiny v každém ročním období.
Kromě krajinek najdete mezi jejími díly i půvabná květinová zátiší. Paní Korčáková se nebojí ani abstraktní malby. Její přirozená
schopnost ladit barvy jí dovoluje prostoupit do mnoha uměleckých směrů a technik. A tudíž si v její tvorbě najde zalíbení široká
škála diváků. Její nejoblíbenější technikou je olejomalba a akvarel. Nevyhýbá se však ani akrylu, uhlu a tužce. Ráda by vyzkoušela i svět modelování.
Výstava je otevřena v pracovních dnech v době od 14:00
do 17:00 hodin, v neděli pak v době od 14:30 do 17:00 hodin.
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Marek WOLLNER
dramaturg a moderátor
pořadu Reportéři ČT bude
hostem setkání dne 20. 10.
2016 v 17:30 hodin v MKS
Adamov /na Ptačině/
Vstupné: dobrovolné + písemná otázka pro hosta
setkání

ÎÎ20. října 2016
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: SANDRA RIEDLOVÁ
– O ZAJÍČKOVI

Ve čtvrtek 20. října zavítá za dětmi z MŠ brněnská herečka Sandra
Riedlová s pohádkou O zajíčkovi.
Vítány jsou i maminky s dětmi,
které nenavštěvují mateřskou
školu.
Pro děti z MŠ Komenského 4 a 6
připravujeme představení do SC na Komenského ulici od 8:30
hodin, pro děti z MŠ Jilemnického od 10:45 hodin do sálu
v MKS na Ptačině.
Vstupné: 40 Kč.

ÎÎ21. října 2016
ZÁJEZD: MAHENOVO DIVADLO BRNO – SATURNIN

Podruhé se v krátké době vypravíme do „Mahenky“ na Saturnina.
K představení:
„Okouzlující příhody pána a jeho
bezmála geniálního sluhy, situované do noblesní prvorepublikové atmosféry, na českých scénách
zdomácněly už dávno. V Národním divadle Brno je uvidíte v úspěšné dramatizaci Martina Vačkáře a Ondřeje Havelky a v režii hravého slovenského režiséra Jakuba Nvoty. Na jevišti Mahenova divadla tančí v rytmu swingu nejen Saturnin, ztvárněný nositelem
Ceny Thalie za rok 2013 Martinem Siničákem, ale také teta Kateřina, Milouš, dědeček, slečna Terebová a ironický pozorovatel
doktor Vlach. Pobaví přitom všechny generace.“
Začátek představení je v 19:00 hodin.
Odjezd: v 18:00 hodin z Adamova I, v 18:10 hodin z Adamova III.

ÎÎ22. října 2016
ZÁJEZD: DIVADLO NA VINOHRADECH PRAHA – JEJÍ
PASTORKYŇA

Příběh vdovy Petrony
Buryjové, přezdívané Kostelnička, a její
nevlastní dcery Jenůfy, má téměř dokumentární kriminální
zápletku. Kostelnička patří k vůbec nejtěžším dramatickým
partům. V naší inscenaci se jí ujme Dagmar Havlová.
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V září měla svoji premiéru v DNV hra Její pastorkyňa.
Začátek představení ve 14:00 hodin, doprava vlakem.
Cena zájezdu: 700 Kč.

ÎÎ23. října 2016
POSEZENÍ S ADAMOVSKOU FOLKOVOU
SKUPINOU „GENCIÁNA“

Přijměte pozvání na posezení s adamovskou folkovou skupinou Genciána, která hraje ve složení Lenka Blažková, Věra
Vyhňáková, Ivo Vyhňák a František Horák, které je připraveno
na nedělní odpoledne (23. října) do sálu MKS Adamov.
Začátek koncertu: v 16:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

ÎÎ25. října 2016
„TATO BE SE VÁM MOHLA LÍBIT…“

Opět zveme klienty DPS i ostatní zájemce z řad seniorů na
setkání u knih, které najdete v knihovně MKS Adamov. Setkání bude doplněno o společenské okénko.
Začátek akce: 25. října v 9:00 hodin
2016 ve společenské místnosti DPS.
Vstup volný.

ÎÎ27. října 2016
BESEDA S PAVLEM SVOBODOU

Pavla Svobodu mnozí znají jako
dlouholetého pracovníka blanenské
knihovny, nyní provozovatele galerie
Jonáš v Blansku, ale také autora hned
několika knih o Blansku. Ta poslední – Proměny ulic Blanska měla svůj
„křest“ v září letošního roku. A právě
o knihách přijede do Adamova povídat Pavel Svoboda 27. října Beseda se koná v salonku MKS Adamov (na Ptačině).
Začátek akce: v 17:30 hodin.
Vstupné doborovolné.

PŘIPRAVUJEME…
••2. listopadu 2016

zájezd na představení Hubička (dopolední představení –
zvýhodněné vstupné)
••4. listopadu 2016
koncert Druhé trávy
••18. listopadu 2016
zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na představení „1+2=6“
••25. listopadu 2016
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Adamově
••27. listopadu 2016
I. adventní zastavení další 4., 11., 18. prosince)
••3. prosince 2016
zájezd do termálních lázní
••4. prosince 2016
vernisáž výstavy „Salon adamovských výtvarníků“
••10, prosince 2016
zájezd do Městského divadla Brno na muzikál pro celou rodinu Mary Poppins
••15. prosince 2016
koncert Jožky Šmukaře a cimbálové muziky

Koncert
Koncert JAVORY
JAVORY BEAT
BEAT

6.
6. října
října 2016
2016 v
v 17:30
17:30 h.
h. -- kostel
kostel sv.
sv. Barbory
Barbory Adamov
Adamov
Koncert pořádá: MKS Adamov
Koncert pořádá: MKS Adamov
Rezervace vstupenek na tel. 607 518 104 Vstupné: 240 Kč
Rezervace vstupenek na tel. 607 518 104 Vstupné: 240 Kč

K
19.
KO
ON
NC
CE
ER
RT
T
19. ŘÍJNA
ŘÍJNA 2016
2016
KOSTEL
SV.
BARBORY
ADAMOV
KOSTEL SV. BARBORY ADAMOV
V
V 18:30
18:30 HODIN
HODIN
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Významná výročí
Miroslav Konečný - 92. narozeniny
Narodil se 26. října 1924 v Brně. Po rozvodu rodičů bydlel
u matčiných rodičů v Hrotovicích u Třebíče, kde vychodil obecnou a 4 ročníky měšťanské školy. V červnu 1939 v 15 letech nastoupil k firmě Baťa ve Zlíně, kde absolvoval odbornou školu,
tzv. BŠP (Baťova škola práce) s maturitou a absolvoval, jak tehdy bylo u firmy Baťa zvykem, téměř všechna profesní řemesla,
počínaje obuvnict vím, gumárenstvím, punčochářstvím, opra
vami strojů apod. V únoru 1943 byl s dalšími mladými lidmi
totálně nasazen do Německa (říkalo se jim Moravcovy děti).
Po ukončení tohoto přeučení byli převedeni do Nové Paky
k firmě Radiotechna, kde zůstali do konce dubna 1945.
Po skončení války znovu nastoupil v červnu 1945 k firmě Baťa
do Zlína. Absolvoval kurs výplatního a účetního a v profesi
účetního ve výrobně pneumatik práci u firmy Baťa ukončil.
Kvůli možnosti přidělení bytu nastoupil v únoru 1953 do adamovského závodu. Pracoval jako účetní, později jako nákupčí
v útvaru zásobování a v provoze 10. Do Adamova přišel již ženatý s malou dcerou, manželka pracovala v účtárně. Později
bylo manželství rozvedeno, dcera dnes bydlí se svou rodinou
mimo Adamov. Miroslav se v roce 1967 znovu oženil se známou adamovskou kulturní pracovnicí, pracující taktéž v závodě, Justinou Bartkovou. Manželé Koneční poslední roky před
důchodem jezdili za zaměstnáním do Brna. Miroslav po na
bídce přijal místo u tehdejší Škodovky Brno, kde pracoval jako
nákupčí a po rekonstrukci firmy na dodavatelský závod pro
energetiku jako technický referent pro dodavatelské funkce.
Odtud odešel v dubnu 1985 do důchodu. Spolu s manželkou
Justinou si pořídili družstevní byt, v němž Miroslav žije dosud.
V roce 1997 jeho manželka zemřela na zhoubnou nemoc.
Po nastěhování do Adamova v září 1953 se Miroslav postupně
zapojoval do sportovní a kulturní činnosti v místě i v závodě.
Převážně byl činný v TJ Spartak Adamov a v divadelním kroužku závodního klubu Adamovských strojíren, kde byla činná
také jeho pozdější druhá žena Justina. Tak měl Miroslav hodně
přátel, na které stále vzpomíná. Miroslavu Konečnému k jeho
jubileu přejí všechno nejlepší a klidné žití ve zdraví do dalších
let bývalí divadelníci a spolupracovníci, sportovci - tenisté,
přátelé a známí.
MK

Miroslav Končený při 90. narozeninách
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Ing. Vladimír Bartoš – 105. narozeniny
MUDr. Vítězslava Brabcová
– 85. narozeniny (dcera Ing. Bartoše)

Ing. Vladimír Bartoš se narodil 25. září 1901 v Uherském Brodě.
Po absolvování reálného gymnázia odešel studovat do Brna.
Studia úspěšně ukončil v roce 1952 v oboru strojního inženýrství a získal práci ve Vítkovicích, podniku s širokým sortimentem železárenských a strojírenských výrobků. Zde pracoval
do roku 1926. V témže roce odešel do Adamova. V adamovském závodě se seznámil s Emílií Křípalovou (nar. v r. 1903
v Brně), která pracovala jako sekretářka u ředitele strojíren.
Vzali se v prosinci roku 1930 a společně bydleli v Adamově
na dnešní ulici Plotky č. p. 91 (tovární dům). Zde se také narodily jejich dcery - v roce 1931 Vítězslava (v Adamově zvaná Slávka) a v roce 1932 Sylva. V roce 1948 odešla rodina z Adamova
do Teplic v Čechách. Zde získal Ing. Bartoš místo v projekční
kanceláři, která byla filiálkou Vítkovických železáren se zaměřením na povrchové velkostroje - korečková rypadla.
Od roku 1955 žila společně s rodiči i dcera Slávka s manželem
Jiřím Brabcem – oba získali titul MUDr. - a v tomto roce získali umístěnku do Teplic. Zde se v roce 1959 narodila jejich
dcera Radka a v roce 1962 syn Michal. Později se narodil ještě
syn Jiří (v r. 1965), ale to už bydlela rodina na severní Moravě
– manželé získali výhodné zaměstnání v Havířově a v Českém
Těšíně. V důchodovém věku se manželé Bartošovi přestěhovali do Havířova, kde v nemocnici pracovala Slávka jako lékařka, její manžel byl primářem na RTG oddělení v Českém Těšíně a dcera Sylva byla staniční sestrou na infekčním oddělení
v Havířově. V plné svěžesti ještě Ing. Bartoš několik let externě
vyučoval na Vysoké škole báňské v Ostravě a užíval si vnoučat. Zemřel v roce 1978 po těžké nemoci. Jeho žena zemřela
v roce 1992.
Rodina Bartošova byla v Adamově známá. Slávka se jako bývalá žákyně adamovské školy později pravidelně zúčastňovala
setkání bývalých žáků z měšťanky. V letošním prosinci oslaví
MUDr. Vítězslava Brabcová – Slávka 85. narozeniny. Adamovští
spolužáci z měšťanky, přátelé a známí jí přejí všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Vzpomínka byla částečně připravena vnučkou Ing. Bartoše
a dcerou Slávky Ing. arch. Radkou Sznapkovou z Brna.
MK

Manželé Bartošovi

Ze školních tříd
Základní škola a mateřská škola Adamov

Školní rok 2016 - 17
Vzdělávání a výchova na Základní škole a mateřské škole
Adamov bude probíhat ve školním roce 2016 - 2017 dle inovovaného vzdělávacího programu Hrou k vědění a programu Podpory zdraví ve škole.
Snahou školy je soustavně rozvíjet osobnost žáka tak, aby
mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej
odpovědnosti za vlastní chování, jednání a učit ho sebehodnocení v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.
Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni
žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Pokračovat v osvojování potřebných strategií, a aby byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit
přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem,
k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své
schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
Vzdělávání a výchova v tomto školním roce bude pokračovat v rozvoji čtenářské, finanční a informační gramotnosti.
Bude i nadále podporovat u žáků smysl pro ochranu životního prostředí (environmentální výchovu), rozvíjet technické
dovednosti a praktické činnosti. Škola i nadále bude upřednostňovat zdravý životní styl a podporu tělesné zdatnosti žáků. Soustavně také budou podporovány tělovýchovné
a sportovní aktivity, zejména malá kopaná, halová kopaná,
floorbal, vybíjená, stolní tenis a šachy.
Škola bude všestranně podporovat zabezpečení výuky žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím
podpůrných opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti organizace výuky, metod výuky, v oblasti úprav obsahu
vzdělávání a v oblasti hodnocení. Mimořádně nadaným, nadaným a talentovaným žákům bude umožňovat rozvoj jejich
schopností a dovedností prostřednictvím plánu pedagogické podpory.
I v tomto školním roce budou všichni usilovat o to, aby se
žáci cítili ve školním prostředí svobodně a chodili do školy rádi. Snahou všech je, aby ve škole dominovala spravedlnost, porozumění, uznání, tolerance, vzájemná pomoc,
zdravá soutěživost, vzájemné respektování a náklonnost.
Všichni si mohou plnit svoje touhy a přání. Postupně budou
odstraňovány bariéry, které jim překáží v plnohodnotném
rozvoji.
Rozvoj vzdělávání a výchovy budeme podporovat zapojením do výzvy MŠMT Podpora škol formou zjednodušeného výkaznictví – Šablony MŠ a ZŠ. Výzva podpoří profesní
rozvoj prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže
škole při společném vzdělávání, a to možností personálního
posílení o školního asistenta, sociálního pedagoga a chů-

vu v mateřské škole. Primární prevenci podpoříme realizací
projetu V zdravém těle, zdravý duch.
Pedagogové budou žáky soustavně vést k rozvoji hodnocení a sebehodnocení ve všech třídách. Vyučující budou hodnotit žáky tak, aby žáci neměli pocit bezpráví, aby se u nich
nevytvářely bariéry. Žáci budou informováni o dané problematice, budou umět řešit modelové situace a budou umět
používat rozmanité metody, jak se zlepšit. Pedagogové také
budou dbát na prevenci školní neúspěšnosti. Společně s rodiči budou předcházet vzniku nepřiměřené omluvené či neomluvené absence.
Vychovatelky školní družiny budou společně s dětmi pokračovat v jednotlivých činnostech v realizaci školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání Naše družina.
Ve školním klubu budeme pokračovat v plnění jednotlivých
částí školního vzdělávacího programu Bavíme se a poznáváme.
Základní školu navštěvuje celkem 301 žáků, kteří se budou
učit v 15 běžných třídách, v 1 třídě speciální a v 1 přípravné
třídě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí své zájmy v šesti odděleních.
Školní stravování zabezpečují čtyři školní jídelny, dvě v základní škole a dvě v mateřské škole. Ke školnímu stravování
je přihlášeno 269 žáků a 145 dětí.
Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 je umístěno 5 tříd
základní školy (I. C, II. B II. C, III. A, IV. A), ve kterých se učí 95
žáků. Do tří oddělení školní družiny chodí 82 žáků. K stravování žáci mohou využívat školní jídelnu.
Mateřská škola má i v letošním školním roce šest tříd, které
jsou umístěny ve třech budovách (MŠ Jilemnického 1 - 3 třídy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4 - 1 třída).
Do předškolního vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní
vzdělávání na naší škole vychází z inovovaného vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme.
Ve škole v současné době pracuje celkem 66 zaměstnanců,
z toho v základní škole 44 a 18 zaměstnanců v mateřské škole. V pedagogickém procesu je zapojeno 35 pedagogických
pracovníků, z toho 22 učitelů základní školy, 12 učitelek mateřské školy, 6 vychovatelek školní družiny a 9 asistentek.
Administrativu zajišťuje asistentka. Ekonomickou oblast řídí
účetní. Ve čtyřech školních jídelnách pracuje 11 zaměstnanců a o správu budov se starají čtyři školníci a tři uklizečky.
Podrobnější informace o škole mohou zájemci získat
na webových stránkách školy, ve školním zpravodaji či časopise Devítka, případně osobní návštěvou školy. Rodiče si pak
mohou vyhledat informace o prospěchu, chování a domácí
přípravě v elektronické žákovské knížce, informace o probírané látce na webových stránkách jednotlivých tříd.
Školní rok je v plném proudu, a tak bych chtěla popřát všem
žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zaměstnancům jednotlivých škol rok plný životního optimizmu, pozitivní energie, elánu a radosti. Upřímně si také přeji, aby se
škola stala místem, kde budou všichni spokojení, usměvaví
a kam se budou všichni těšit, místem, na které se bude vzpomínat s láskou a úctou.
Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy
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MŠ Ptačina

Začíná nový školní rok
První zářijový den není jen tak obyčejný den. Začíná nový školní rok. A na ten je potřeba se řádně nachystat. Naše školka není
výjimka, proto už v srpnu začaly velké přípravy. Paní kuchařky
si daly záležet v kuchyni, paní uklízečka s paní školnicí uklidily
třídy a školní zahrádku, paní učitelky probraly veškeré hračky
a pomůcky, aktualizovaly dokumentaci, přizpůsobily si třídy
tak, aby bylo všechno perfektní. A už se jen čekalo. Přivítali
jsme mezi námi 22 nových dětí, které nahradily předškoláky.
Každý začátek je spojen s očekáváními. Jak se děti sblíží, bude
se jim ve školce líbit? Ale s odstupem několika týdnů jsme se
všichni shodli, že máme úžasné a šikovné děti a že celý následující školní rok bude stát za to a my se na to moc těšíme!
Mgr. Ivana Drlíková, MŠ Ptačina
MŠ Komenského

Hurá do školky!
Už je opět po prázdninách a v naší mateřské škole je pěkně
živo. MŠ Komenského má i nadále dvě pracoviště. Komenského 6, kde je třída „motýlků“ a „berušek“ a Komenského 4
s třídou „sluníček“. Pro letošní školní rok jsme přijali celkem 34
nových dětí. Novinkou je „chůva“ ve třídě „sluníček“, která se
stará spolu s učitelkami o nejmladší 2-3leté děti.
V nabídce pro tento školní rok je připravena spousta kulturních programů a jiných aktivit. První úspěšnou akcí bylo za-

pojení do výtvarné soutěže „Sportujeme rádi“. Odměnou nám
bylo bezplatné zapůjčení skákacího hradu na školní zahradu.
Vyřádily se tu jak děti z naší MŠ, tak i přípravná třída a děti z 1.
třídy. Školkáčci navíc dostali dárkové balíčky od firmy „PEZ“.
Ani letos nezapomínáme na oblíbené kroužky pro děti. Je to
kroužek angličtiny, hra na zobcovou flétnu, tancování, plavání, saunování, vědecké pokusy a bádání. Pod vedením zkušených učitelek a ve spolupráci s rodiči bude probíhat příprava
předškoláčků na vstup do základní školy „ESS“ a logopedická
poradna pro děti s řečovými problémy.
Přejeme všem dětem, aby se k nám do školky těšily a aby se
jim u nás líbilo…
Dagmar Kalová
MŠ Komenského

Ze sportu
Posily

V Extralize odehrál 384 zápasů, vstřelil 68 gólů a zaznamenal
100 přihrávek.
Hrál ve všech mládežnických reprezentačních výběrech
od šestnácti do dvaceti let.

Hokejisté Spartaku se chystají na jubilejní, již 20. sezónu v novodobé historii hokeje v Adamově. To je i hlavním důvodem
k posilování mužstva o kvalitní a zkušené hráče.
Z hostování z Černé Hory se vrací univerzál Zdeněk Bartoš
a do obranných řad bude pravidelně naskakovat Petr Šmahel. Tito hráči jsou našimi kmenovými, takže v tomto případě šlo vše celkem snadno a po pohovorech s hráči budou hrát
za náš tým.
Jednání o dalších posilách byla těžká a zdlouhavá. Podařilo
se na přestup získat kmenového hráče Komety Brno Group
a Warrioru Brno, mladého 22 letého útočníka Tomáše Fialu. Vedení hokejového klubu se ale podařil husarský kousek.
Do útočných řad získal na hostování hokejistu s extraligovou
příslušností Marka Vorla, hráče HC Škoda Plzeň 1929 a pro vyztužení obrany jako kmenového dalšího hráče s Extraligovou
zkušeností, který v Extralize odehrál 660 zápasů Pavla Zubíčka.

Přehled medailí
Česká extraliga ledního hokeje
bronz 2004/2005
HC Znojemští Orli
Slovenská extraliga ledního hokeje
zlato 2006/2007
HC Slovan Bratislava
zlato 2009/2010
HC Košice
zlato 2010/2011
HC Košice

Zvučné posily do mužstva adamovských hokejistů
i z extraligových vod!

Marek Vorel

Marek Vorel, posila do útočných řad
přichází na hostování z HC Škoda Plzeň
1929, které je kmenovým hráčem. Jedná
se o bývalého hráče Komety Brno, Znojma, Slovanu Bratislava, HC Košice… V sezónách 2007 - 2009 hrál KHL za Traktor
Čeljabinsk a v sezóně 2001/2002 si vyzkoušel i reprezentaci ČR.
18

Pavel Zubíček

Další zvučné jméno vyztuží obranné řady. Obránce Pavel Zubíček, který vlastní 5 titulů, 2 stříbra a 1 bronz z Extraligy bude
určitě velikou osobností celé soutěže a posilou zadních řad.
Hrál za Kometu Brno, Vsetín a Zlín. V současnosti je sekretářem Komety Brno Group. Celkem v Nejvyšší soutěži odehrál
660 zápasů, vstřelil 34 gólů a zaznamenal 87 přihrávek. Tento
hráč se stal kmenovým hráčem Spartaku.
Přehled medailí
Česká extraliga ledního hokeje
zlato 1996/1997
HC Petra Vsetín
zlato 1997/1998
HC Petra Vsetín
zlato 1998/1999
HC Slovnaft Vsetín
stříbro 1999/2000
HC Slofnaft Vsetín
zlato 2000/2001
HC Slovnaft Vsetín

bronz 2001/2002
HC Continental Zlín
zlato 2003/2004
HC Hamé Zlín
stříbro 2004/2005
HC Hamé Zlín
Do nové, již 20. sezóny nastoupí hokejisté v nových dresech
modré barvy s textem připomínky tohoto výročí.
Fanoušci hokeje se mají určitě na co těšit a tímto je srdečně zveme na zápasy hokejového oddílu. Rozlosování soutěže bude včas zveřejněno na webových stránkách Spartaku
a města Adamov.
za hokejový oddíl Bc. Alois Kožený

Adamovský dogdance podruhé
Poslední srpnovou sobotu se v areálu kynologického klubu
Adamov konal druhý neoficiální závod v dogdancingu (tanci se psem), v letošním roce s názvem „Adamovský dogdance“, a také speciální závod psích kusů s názvem „Adamovský
trickdogging“, který úspěšně navázal na první závod, konaný
v červnu. Tato soutěž se může chlubit zatím největší účastí
závodníků v historii jejího pořádání. Diváci tak měli možnost
shlédnout celkem 23 soutěžních vystoupení.
Závody dogdancingu byly stejně jako předchozí rozděleny
do výkonnostních kategorií na začátečníky a pokročilé. V kategorii začátečníků tak sbírala svoje první zkušenosti například Eliška Zukalová ze Křtin se svou fenkou australského honáckého psa Daisy, která se umístila na krásném třetím místě. Svou premiéru si na našich závodech odbyla i Adriana Tesárková s border kolií Cincinnati, jejich vystoupenní na téma
pobřežní hlídky jim vyneslo druhé místo. Vítězkou kategorie
začátečníků se pak stala Gabriela Jandová z Kroměříže a její čivava Jenny. V kategorii pokročilých pak doslova dechberoucí
výkony předváděla Monika Zapletalová, která se pravidelně
účastní mistrovských soutěží nejen u nás, ale i v zahraničí. Se
svými psími svěřenci obsadila třetí a druhou příčku. První místo v dané kategorii obsadila Ema Pospíšilová z Blanska a její
border kolie Alf. Vystoupení této dvojice se neslo ve stylu „hawai“. Na soutěž v tanci se psem plynule navázala soutěž psích
triků, kde se hodnotila především obtížnost a originalita psích
kousků. Zde za zmínku stojí umístění naší členky Aleny Povalačové a rotvajlerky Bessy, kterým patřilo druhé místo.
Krásné počasí přálo závodníkům celý den, mnozí tak ocenili
možnost ochladit se v protékající řece. Nechybělo ani tradiční
občerstvení pro závodníky zdarma a díky štědrým sponzorům
nikdo neodcházel s prázdnou. Jsme velmi rádi, že se závodů
zúčastnilo tolik psovodů se svými psy. Doufáme, že v příštím
roce bude alespoň stejná účast, jako v tom letošním.
KK Adamov

Při memoriálu kapři stávkovali
Adamov – Memoriál Lubomíra Dáni. Rybářské závody
na řece Svitavě pořádali Adamovští už počtvrté jako vzpomínku na předčasně zesnulého kamaráda. V sobotu 3. září se lovilo
v okolí adamovského splavu. O putovní pohár soutěžila necelá dvacítka rybářů. Závod jsme rozdělili na dvě dvouhodinová
kola. Chytalo se jen na jeden prut metodou „Chyť a pusť“.
Jenže kaprům se tentokrát z vody vůbec nechtělo a chytilo
se jich jen několik kusů. Krátce po startu zapřáhl bojovného
šupináče pozdější vítěz memoriálu Luboš Rytíř. „Kapr zabral
na rohlík. Ten skoro ani nedopadl na dno a už tam byl. Z vody
se mu moc nechtělo,“ usmíval se muž s jednašedesáticentimetrovým kaprem v podběráku. Dalšího už později nechytil a na první místo se prochytal díky menším rybám. Ostroretkám, karasům a ouklejím.
Chvíli po Rytířovi držel v ruce ohnutý prut i nejstarší účastník
memoriálu František Novák. Na břeh nakonec vytáhl pěkného
kapra lysce. Měřil padesát jedna centimetrů. „Loni vyhrál Mirek Hrubý, který chytal na kolínka. Tak jsme je s vnukem taky
navařili a vida, funguje to. Musím pochválit i organizátory.
Memoriál je perfektně připravený. Už se také těším na guláš
a pivo,“ pochvaloval si akci třiaosmdesátiletý důchodce.
Loňský vítěz Miroslav Hrubý tentokrát žádného kapra nechytil. A to jich loni vytáhl dvanáct. Přesto nakonec skončil druhý. Když kapři nebrali, soustředil se na menší ryby. Ostroretky, tlouště, oukleje a karasy. „Že jsem letos nevytáhl žádného
kapra? Vůbec mi to nevadí. Musí se to přece prostřídat. Kapr
na prutu je příjemný bonus. Jsem rád, že jsem se setkal s kamarády a chvíli s nimi po závodě poseděl,“ řekl muž.
Třetí místo obsadil stejně jako před rokem Petr Matyáš. Největší rybu memoriálu zdolal Zdeněk Unzeitig. A jeho návrat
z lovného místa na vyhlašování výsledků byl impozantní. Donesl totiž štiku jako poleno. Měřila jednaosmdesát centimetrů
a vážila asi čtyři kila. Na pstruhové vodě je štika škodná, a proto se do vody nevrátila.
Celkové pořadí: 1. Luboš Rytíř 250 bodů, 2. Miroslav Hrubý
209 bodů, 3. Petr Matyáš 125 bodů
Největší ryba: Zdeněk Unzeitig (štika 81 cm)
Nejlepší zásah: Ladislav Formánek 20 bodů
Nejstarší účastník: František Novák, 83 let

19

Z vycházek Turistického
oddílu
V sobotu 10. září se zúčastnilo 16 adamovských turistů Pochodu po dálničním tělese R 43. Tuto akci již po sedmé pořádal
KČT Boskovice s dalšími partnery. Společná vycházka s odborným výkladem historika Tomáše Jandy vedla z vesnice
Lubě kolem skalního útvaru Krkatá bába, přes Hluboké Dvory
do Skaličky. Autobus nás dovezl do Mladkova, kde byl na výletišti za školou připraven kulturní program pro více než 300
účastníků pochodu.
Za slunečného počasí nás opět vedla Marta.

Pozvánky

Odbor turistiky KČT TJ Spartak Adamov zve členy odboru
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci:

Slováckými vinohrady okolo Mutěnic aneb burčákový
pochod
Vycházka se uskuteční v sobotu 8. 10. 2016.
Délka vycházky 10 km.
Odjezd: ČD Adamov 7:39 hod., přestup Brno 8:06 hod.
Zpět: odjezd ČD Mutěnice 14:01, 16:01 hod.
Vycházku vede: Marie Martincová
Rudické propadání bez váhání
Vycházka se uskuteční v sobotu 8. 10. 2016.
Trasa: Rudice – Křtiny – Jedovnice – Rudice
Délka vycházky 10 km.
Odjezd: ČD Adamov 8:20 hod., Blansko bus 8:43 hod.
Zpět: Rudice 13:06 hod., 15:06 hod.
Jízdenka IDS 3 zóny za 27,- Kč
Vycházku vede: Marta Opatřilová

INZERCE
♦♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, oken,

rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel. č. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.
cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!
♦♦ OD TESCO BRNO = Finanční služby. Navštivte náš
stánek 2. patro elektro. SPLÁCEJTE MÉNĚ! Sloučíme Vám
všechny půjčky, konsolidujeme do 600.000,- Kč s úrokovou
sazbou od 6,9%. Dostanete okamžitou hotovost na účet.
Využít můžete také splátkového prodeje bez navýšení…
♦♦ Těšíme se na Vás! Filipová Veronika. Telefon: 724 771 262,
542 213 285.
♦♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových jader. Provádíme obkladačské, podlahářské, zednické práce. Více informací najdete na www.ADAMOstav.cz nebo tel. č. 603 752 493.
♦♦ Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC,
montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č.
728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.
♦♦ Koupím menší byt 2+1 (3+1) Ptačina. Tel. č.: 720 598 284.
♦♦ Koupím byt v Adamově. Hotovost. Tel. č.: 724 118 370.
♦♦ Prodám palivové dřevo, ceny již od 600 Kč/m, tel. č.:
608 065 337.

♦♦ Sečení trávy, cena od 0,65 Kč/m², tel. č.: 608 065 337.
♦♦ Koupím byt v Adamově. Tel. č.: 774 193 566.
♦♦ Hledám ke koupi rodinný domek se zahradou v Adamově

nebo v blízkém okolí Adamova. Opravy nevadí, nabídněte
prosím. Tel. č.: 721 332 622.
♦♦ Nabízím zdravotní masáže. Zbavím vás ztuhlého a bolavého svalstva. Od pondělí do neděle, informace na tel. č.
604 370 165.
♦♦ Hledáte práci z DOMU? Obor zdraví a kondice www.pracevevolnu.cz
♦♦ NABÍDKA PRÁCE - Seřizovač a obsluha číslicově řízených
strojů, místo: Adamov - areál bývalého Adastu, vyučen
v oboru, nástup 1. 1. 2017 (občasná brigáda možná ihned),
zázemí malého pracovního kolektivu, prémie, příspěvek
na stravování, příspěvek na dopravu, vlídné zacházení. Kontakt: tuscher@mtmetal.com
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♦♦ Potřebuji naučit dceru (14 let) základy hraní na elektronické

klávesy. Nutné k přijímacím talentovým zkouškám na školu.
Klávesy vlastníme. Tel. č.: 724 559 531.
♦♦ Bezplatně ocením nemovitost pro potřeby dědického řízení. Volejte na tel. č. 604 533 466 nebo pište na karel.hynst@
re-max.cz

Kult dobrého kraje namísto kultu osobnosti
Michal Hašek, nebo Bohumil Šimek? V napjatě
očekávaném volebním souboji na jihu Moravy
se setkají dvě těžké váhy. Kariérní politik a dlouholetý korunní princ sociální demokracie proti
respektovanému šéfovi městských strážníků,
který s oblibou tvrdí, že jeho ambice končí
v kraji, ve kterém prožil a jemuž zasvětil celý život. Jak sám říká, chce občanům Jihomoravského
kraje také nabídnout nový příběh – kult
dobrého kraje, nikoli kult osobnosti.
Současný hejtman vás před nedávnem
obvinil, že nemáte program. Že jediným bodem
programu je srazit Haška. Co na to říkáte?
Že je to osobní invektiva, která nemá reálný
základ. Jsem přesvědčený, že jsme přinesli nejpropracovanější program pro Jihomoravský kraj
ze všech kandidujících hnutí a stran. Na našich
stránkách a letácích je takzvané „desatero“,
které pro každou z našich priorit vytyčuje dalších
deset konkrétních bodů, jež chceme změnit
a jež budeme jako zastupitelé a radní také naplňovat.
Říkáme ano investicím do dopravy – dálnici do Vídně, obchvatům měst, zlepšení obsluhy brněnského
letiště. Víme, jak získat finanční výhody pro seniory,
i pro lidi, kteří se o ně starají. Máme plán, jak vrátit
prestiž učňovským oborům a řemeslu obecně. Trojkou naší kandidátky je Marek Kubásek, iniciátor akce
Ukliďme Česko, která už několik let pomáhá kultivovat naše okolí. Čtrnáctkou primátor Brna Petr Vokřál,

jenž dnes a denně mění atmosféru Brna k lepšímu.
Nabízíme lidi, které prověřila praxe – ne ty, kteří nosí
na úřadě tašky.

JUDr. Bohumil Šimek,
kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje

Co si ještě představujete pod heslem Kraj
otevřený dobrým lidem?
Spojení se světem, cestování, informace. Máme
nejlepší podnikatelské podhoubí v České republice,
jsme region s neuvěřitelným inovačním potenciálem.
Nejsme jen turistická destinace s krásnou přírodou
a pohodičkou ve vinných sklípcích. Musíme makat
na infrastruktuře, aby nám svět neunikl. Vidím
to na generaci své dceři, která letos maturovala a
potřebuje každodenní konfrontaci se světem. Dálnice, železnice, letiště, školy a univerzity. Můžeme
vybudovat něco, o čem my jsme mohli jen snít. Dobří
lidé jsou pak pro mě všichni, kdo mají respekt k našim
tradicím, zákonům i zákonitostem. Ať už jde o místní,
turisty nebo přistěhovalce.
Co konkrétně chcete měnit v Adamově?
Na našem programu se letos podílelo také 22 000
občanů, kteří se zapojili do kontaktního průzkumu Chceme lepší Česko. Proto máme velmi dobré
povědomí, co trápí obyvatele v Adamově, stejně jako v
Žabčicích nebo v Kyjově. Adamov potřebuje dokončit
přerod z města průmyslu v město příležitostí. Uděláme
všechno proto, aby sem proudily investice firem
a vzdělávacích institucí a zároveň, abychom snížili
počet sociálně vyloučených.

Ing. Jiří Míšenský: Vrátím prestiž řemeslným profesím
Celý život strávil na Blanensku. A vlastně celý
život ho také dával do pohybu. Teď se o něco
podobného chce zasadit také v roli senátora
pro náš volební obvod. Jiří Míšenský, absolvent
Vysokého učení technického prožil dvacet let
života v Adamově a nyní už dvacet let bydlí
v Blansku. Dlouhá léta pracoval v obchodních
funkcích Adamovských strojíren, kde byl
také předsedou představenstva. Čtrnáct
roků pracoval pro německé polygrafické
firmy, dnes v tomto oboru už pět let podniká
v roli konzultanta nebo obchodního ředitele.
Ale nejvíc lidí jej zná z role učitele tance
a společenské výchovy – Taneční školy manželů
Míšenských, kde během čtyřiceti let naučil
tanečním krokům i základům společenské
etikety více než třicet tisíc místních. „Práce
v Senátu musí být v první řadě služba
veřejnosti. Udělám všechno pro to, abych
využil své odborné znalosti i životní zkušenosti
pro rozvoj Blanenska,“ říká Jiří Míšenský.
Jaké jsou vaše priority?
Jako základ vnímám oblast vzdělávání. Musíme dělat
smysluplná rozhodnutí, které ocení nejen dnešní, ale
také budoucí generace. Chci vrátit prestiž tradičním
řemeslům. Než abychom už brzy začali najímat

Sport mě naučil respektovat
soupeře a chovat se fair play.

pracovní sílu z ostatních zemí, musíme vlastní skvělé
řemeslníky adekvátně zaplatit. Stejně tak, musíme
sladit studijní obory s potřebami na trhu práce.
Společně s tím pak zajistit dostatek příležitostí,
absolventských praxí a stáží, které zajistí jejich
hladký přechod do zaměstnání.
Je nezaměstnanost v dnešní době problém?
Čísla nás uklidňují a tváří se, že momentálně
není. Ale globální ekonomika se může rozhoupat
ze dne na den, proto je potřeba být připravený.
Musíme spravedlivě rozdělovat různé dávky
a podpory, abychom odlišili aktivní od pasivních
nezaměstnaných. Zatraktivnit veřejné prospěšné
práce a zároveň neustále rozšiřovat možnosti pro
aktivní trávení volného času. To všechno tvoří balík
preventivních opatření, které pomohou ve chvíli, kdy
by se situace začala měnit.
S jakým osobním heslem jdete do senátních
voleb?
V Senátu pro Vás. Vypadá to možná jednoduše,
ale jak vidíme, mnoho senátorů si jde vysedět svůj
plat a osobní prospěch. Já si to - i vzhledem ke svému
celoživotnímu angažmá na Blanensku – nemůžu
dovolit. Budu mezi lidmi, ptát se, řešit a měnit náš
region k lepšímu.
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STARÁME SE
O JIŽNÍ MORAVU
Ing. Jaromíra Vítková

www.kdujiznimorava.cz

místostarostka města Boskovice

OKNO
NEMOVITOSTÍ

TEL. : 721 074 890
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Ing. Roman Celý, DiS.
kandidát na hejtmana

BRNO

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

2.950,5 kW

Kamna Kerpen
výkon až 5 kW, výhřevnost až 124 m³, rozměry:
v 885 x š 285 x h 320 mm, kouřovod ∅ 120 mm,
hmotnost 58 kg

3.490,--

8 kg

42,od 1 palety: 39,-

Koupelnový nábytek Super 65

Dřevěné ekobrikety

zrcadlo š 67 x v 103 cm s halogenovým osvětlením,
keramické umyvadlo š 65 cm, bez baterie, spodní
skříňka š 60 x v 81 x h 38,5 cm, lakovaná lesklá
bílá dvířka, korpus mat

balení 8 kg, hranol M, z měkkého
dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg, nízký
obsah popela, vhodné pro denní topení

délka 1 metr

69,-Chryzantémy
Dendranthema multiflora
mix barev, ∅ kv. 19 cm,
uvedené foto je pouze ilustrační, do vyprodání zásob

80 l

79,--

ks

27,-

Mulčovací
kůra

Metrový zahradní obrubník
s perodrážkou

balení 80 l

výška 20 cm, šedá barva

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 10. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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Pastviny
///
Brno – Komín
nnn
Specializuji se
na prodej a
nákup
nemovitostí v
Adamově a
blízkém okolí
Ing. Karel Hynšt
telefon:
e-mail: karel.hynst@re-max.cz

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - 53 kanálů

Roman Pilát

ADA-NET internet - zřízení
ADA-NET pro důchodce
ADA-NET START

ADA-NET KLASIK

ZDARMA
10 Mb/s za 360 Kč/měs.
ADA-NET STANDARD

10/10 Mb

25/25 Mb 100/100 Mb

500,-

600,-

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

450,-

za

360,-

za

360,-

za

360,-

C

16 HD - 53 kanálů

OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý
721 253 592 - Marek Slouk

celkem již v ceně
NOVA již na všech zařízeních!

BEZ set-top boxu na televizích:
Samsung Smart TV
LG Smart TV | Panasonic VIERA
PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

Dětské kanály
GO CZ

Sportovní kanály
EN

CZ

( 608887840

www.ada-net.cz

Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2016 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

Dokumentární kanály
GO

EN CZ HD

EN

EN CZ

CZ

EN CZ
GO CZ

CZ

EN

GO CZ HD

CZ

EN CZ

EN CZ

GO CZ HD

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně.
Ceny jsou garantované pro všechny zákazníky, nejen pro nové. Kompletní ceník na www.ada-net.cz

GO

Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.
Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.

Adamovský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku: 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, K. Vašíček, V. Dudíková, Ing. Petláková. Odpovědná pracovnice D. Petláková. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Ing. Dagmar Petláková, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, email dagmar.petlakova@adamov.cz tel. 516 499 636, mobil 602 135 764. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy
do 15. dne předcházejícího měsíce, pokud není uvedeno jinak. Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Tisk: Grafex spol. s r. o., Kolonie 304, 679 04 Adamov. Vydáno dne
1. 10. 2016. Příští uzávěrka: 17. 10. 2016.
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