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ZDARMA

Znáte Adamov?
Myslíte si, že znáte dobře své měﬆo?
Přĳďte si to ověřit do naší soutěžní hry!

19. 9. 2018 od 15:30
začátek v MKM

Podíváte se do míﬆ,
kam jﬆe se ještě nepodívali, mluvit budete s lidmi,
se kterými jﬆe ještě nemluvili a zažĳete situace,
které jﬆe v Adamově ještě nezažili.
V týmech budete plnit úkoly v různých koutech
Adamova a na všechny, kteří dokáží dojít až do cíle,
bude čekat odměna.

Kalendář akcí
Datum

Akce

Pořadatel

31.8.2018
31.8.2018

19:00 Představení Anastasia v Boskovicích
20:00 Letní noc Adamov 2018 - hřiště Ronovská

1.9.2018

09:19

Vycházka Pochod po dálničním tělese R 43

6.9.2018
9.9.2018
13.9.2018
14.9.2018
19.9.2018
26.9.2018
30.9.2018

14:30
16:30
14:30
10:00
15:30
15:30
15:00

Mušle a kamínky
Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Skalice n. Sv.
Vyrábíme záložky do učebnic
FIDLOVAČKA VE SLOVÁCKÉM DIVADLE V UHERSKÉM HRADIŠTI
Soutěžní hra "Znáte Adamov"
Turnaj ve stolním fotbálku
Fotbal muži: FK Adamov - FC Boskovice B

Akce v okolí
Miloslava Peterková
Spartak Adamov, z.s. - oddíl
turistiky
Městský klub mládeže
FK Adamov
Městský klub mládeže
MKS Adamov
Městský klub mládeže
Městský klub mládeže
FK Adamov

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.
Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

Zprávy z radnice

Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru - vývoj plnění
Část Financování, název akce 2018
§ 2143 - Cestovní ruch
směrové tabule inf. systému - 3 ks - KOUPALIŠTĚ
kniha Historie Adamova a strojíren v obrazech - cca 300 str.
oprava turistických tabulí Nádraží ČD, Ptačina, nám. Práce
§ 2212 - Silnice
dopravní zrcadlo - 2 kusy
AD1 ulice Plotní (tabule s upozorněním na chodce)
AD1 mostní prohlídky + diagnostika mostů
AD1 projekt k opravě mostu ADA-208 - nám. Práce
AD1 projekt k opravě mostu ADA-203 - nám. Práce
pasport dopravního značení
AD2 projektová dokumentace k opravě stěny Fibichova
opravy výtluků po zimě
AD1 oprava Komenského - odvodňovací žlab
AD1 oprava příčného prahu pod ZŠ Kom. 4 + osvětlení
AD1 U kostela - prodloužení parkování (plocha doktoři)
AD1 oprava mostu Vodní
AD1 oprava komunikace Lesní - konec
AD2 oprava svodidel Fibichova - zátočina kolem garáží
AD3 oprava odvodnění ulice Dvořákova
AD1 oprava plochy u Kom. 6 - zastávka MHD
AD3 parkoviště Opletalova 38 a,b
AD1 rozšíření komunikace Osvobození
AD3 projekt - parkoviště - konec ul. Jilemnického

AD3 projekt - parkoviště - ul. Ronovská
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Doplňující informace
realizace hotova
v přípravě - sazba, grafika
vyrobeno, dodáno, čeká se na montáž
čeká se na dokončení opravy opěrné zdi pod kostelem
čeká se na vyhotovení vhodného grafického návrhu
realizace hotova
podepsána smlouva na zpracování projektu
podepsána smlouva na zpracování projektu
čeká se na vyjádření PČR
podepsána smlouva na zpracování projektu
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
probíhá realizace opravy
probíhá realizace opravy
realizace hotova
v přípravě
v přípravě, probíhá územní řízení, vynětí z lesního fondu
v realizaci
objednána projektová dokumentace; práce na dokumentaci budou
pokračovat v případě vyjádření souhlasu vlastníků mostku u domu
Jilemnického 20
objednána projektová dokumentace

Zodp.
STAR
STAR
STAR
MSTAR
STAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
STAR
STAR

STAR

Část Financování, název akce 2018
AD1 příčný zpomalovací práh ul. Plotní
AD3 parkovací plochy ul. Opletalova - Blažkova
§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací
AD1 projekt pro opravu schodiště S 16-20
AD1 oprava výtahu Sadová - panelové stěny v kabině výtahu
AD3 chodník Družstevní - betonový kolem Domu služeb
AD1 vnitroblok Sadová 17-21, 23-27
AD3 lávka MŠ P. Jilemnického
AD2 oprava kamenného žlabu vlásenka
AD2 chodník + zábradlí Fibichova (garáže-Ptačina-gabion)
AD1 oprava chodníku Nádražní
AD1 oprava chodníku Smetanovo náměstí-Bednář
AD1 oprava chodníku Pod Horkou - medvěd (+odvodnění)
AD1 schodiště Osvobození
AD3 chodník Tererova - napojení Jilemnického
AD1 chodník Osvobození
AD1 lávka Sadová - dle revize
AD1 lávka Nádražní - dle revize
AD1 lávka Albert - dle revize
oprava a nátěr zábradlí
AD3 chodník Jilemnického - horní část za domy
AD3 chodník Opletalova - od točny ke garážím
AD3 cesta Opletalova-průchod Dvořákova
AD1 chodník Plotní 12
§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
AD1 generální oprava zastávky MHD Komenského (ZŠ)
§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
servis indukčního průtokoměru na přítoku ČOV
přečerpávání a likvidace kalové vody
servis odstředivky - střední
generální oprava vstupního šoupěte ČOV
generální oprava dopravníků odstředivky
čištění nádrží Denitrifikace I. a II.
výměna měřiče kyslíku v nádrži Nitrifikace II.
výměna modemu GSM
ČOV-oprava a zateplení střechy a budovy velínu vč. PD
kamerový systém
§ 3119 - Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání
AD3 MŠ Jilemnického - okenní přepážky z šaten
AD3 Úprava zdi pod školkou vč. malby na ul. Jilemnického
AD3 stínění pískovišť MŠ Jilemnického
AD3 posuvné zástěny - denní/spací prostor MŠ Jilemnického
AD1 2x průmyslová myčka ZŠ Komenského
§ 33399 - Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků
nákup pivních setů (stůl+lavice) pro akce - navýšení na 50ks
§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
vybavení dětských hřišť - sítě, lavečky, koše
AD1 koupaliště-soubor vybavení (sítě, regály, lavečky...)
AD1 nová webkamera
AD1 kovové šatní skříňky do ošetřovny
AD1 slunečníky koupaliště s plastovým stojanem

Doplňující informace
objednána projektová dokumentace
v přípravě, probíhá územní řízení

Zodp.
STAR
MSTAR

podepsána smlouva na zpracování projektu
realizace hotova
realizace hotova
probíhá realizace opravy
akce zrušena, nahrazuje nový projekt MŠ P. Jilemn.
v přípravě
realizace hotova
realizace hotova
odloženo kvůli přeložkám a opravám E-ON
realizace hotova
realizace hotova
v přípravě
realizace hotova
probíhá realizace opravy
probíhá realizace opravy
probíhá realizace opravy
realizace hotova
realizace hotova
odloženo kvůli přeložkám a opravám Adavak
v přípravě
v přípravě

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

realizace hotova

MSTAR

připravuje se
realizace hotova
v realizaci
v realizaci
v realizaci
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
v realizaci
rozhodnutí o realizaci 2018 v 11/2018

STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR

objednáno, realizace 8/2018
realizace hotova
realizace hotova
objednáno, realizace 8/2018
připravuje se

STAR
STAR
STAR
STAR
STAR

realizace hotova

STAR

probíhá průběžně
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova

MSTAR
STAR
STAR
STAR
STAR
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Část Financování, název akce 2018
AD1 popelnice
AD1 lavičky
AD1 bazénový vysavač
AD1 poličky
AD1 dlaždice ke slunečníkům
AD1 lehátka (34 ks)
AD1 projekt pro bicross dráhu (FÓRUM)
AD1 bicross dráha Sklaďák
§ 3541 - Prevence před drogami, alkohol., nikotinem aj.
AD3 herní konzole vč. příslušenství pro starší děti v MKM
AD3 televizor na zeď za účelem propojení herních konzol pro děti
AD3 lezecká stěna
§ 3612 - Bytové hospodářství
AD1 ošetření fasády v BD Komenského 6 - celek
§ 3613 - Nebytové hospodářství
AD3 oprava sociálního zařízení - kryt CO
AD3 oprava schodiště u rampy (u pošty - Dům služeb)
AD3 interiér MKS - rekonstrukce 4x salonků II. etapa
AD3 nový výtah v MKS
AD3 projekt na celkovou rekonstrukci Domu služeb
§ 3631 - Veřejné osvětlení
AD2 VO oprava propoje tunýlek - Krátká
AD3 zřízení věcného břemene vedení VO k novému hřbitovu
AD3 nasvětlení přechodu ul. Ronovská pod školou
§ 3632 - Pohřebnictví
AD1 projektová okumentace - oprava zdí starý hřbitov + brána
AD1 projektová dokumentace - vstup do areálu starý hřbitov
AD1 oprava odvodnění kaple
AD1 oprava chodníků - starý hřbitov 4.etapa
§ 3635 - Územní plánování
změna č. 2 + prověření ZUR JMK (dokončení 2017)
změna č. 2 + prověření ZUR JMK - 2018
změna ÚP Adamov - DP 39
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
AD3 projekt zóny lesoparku pod novým hřbitovem
AD1 nákup pozemků ČD parkoviště nádraží
AD3 rozvojová studie části obce - ul. Ronovská
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
AD1 úprava stráně pod opěrnou zdí ZŠ Komenského
AD1 lipová alej (od lávky po trafostanici)
AD1 lipová alej (od lávky po bývalý P 20)
AD1 ozelenění - opěrných zdí na ulici Plotní
květinová výzdoba města (zastávky Horka, Nádražní, Ptačina,
Kolonie, náměstí Práce - zábradlí přes Svitavu)
AD 3 květinová výzdoba (Fibichova) v gabionech
AD1 terénní úpravy a výsadby Pod Horkou
AD1 oprava dílny II. patro - TS - budova kotelny
AD1 oprava dílny I. patro - TS - budova kotelny
AD1 opravy povrchů v areálu teplovodní kotelny Nádražní
§ 5512 - Požární ochrana - dobr. část
AD2 rekonstrukce hasičské zbrojnice (dotace IROP)
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Doplňující informace
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
podepsána smlouva na realizaci díla

Zodp.
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
MSTAR
MSTAR

po realizaci lezecké stěny
po realizaci lezecké stěny
podepsána smlouva na realizaci díla

STAR
STAR
STAR

realizace před dokončením

STAR

odloženo na následující rok
bude řešeno v rámci projektu na celkovou rekonstrukci Domu služeb
realizace před dokončením
realizace hotova
podepsána smlouva na zpracování projektu
čeká se na zřízení odběrného místa EONu
smlouva uzavřena, podán návrh na vklad do katastru
zpracovává se projekt, následuje správní řízení

STAR
STAR
STAR
STAR
MSTAR
STAR
STAR
STAR

podepsána smlouva na zpracování projektu
podepsána smlouva na zpracování projektu
realizace hotova
realizace hotova

MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR

realizace hotova
realizace hotova, vyúčtování dotace provedeno
probíhá, dne 23.8.2018 veřejné projednání

MSTAR
MSTAR
MSTAR

projednání se ŠLP, tvoří se dokumentace pro zhotovení
kupní smlouva uzavřena, následuje objednání projektové
dokumentace parkování u nádraží
prezentace a diskuze s občany 9/2018

STAR
STAR

realizace zahájena, přerušeno do podzimu
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova
realizace hotova

STAR
STAR
STAR
STAR
STAR

realizace hotova
realizace hotova
v přípravě
v přípravě
v přípravě
probíhá rekonstrukce, dokončení 2018

STAR

STAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
MSTAR
STAR

Část Financování, název akce 2018
§ 6171 - Činnost místní správy
AD1 stavební úpravy archivů SÚ a SMM
AD1 celková oprava zasedací místnosti

Doplňující informace

Zodp.

realizace zahájena, další etapa v roce 2019
realizace probíhá, před dokončením

STAR
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

Z jednání Zastupitelstva obce
Na 25. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 20. 6. 2018, byl vzat na vědomí zápis z 24. jednání
Finančního výboru konaného dne 18. 6. 2018 a zápis z 15. jednání Kontrolního výboru konaného dne 4. 6. 2018.
Zastupitelstvo města Adamova vydalo změny Územního plánu Adamov, označené jako Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10 a Ad11.
Byl schválen navrhovaný stavební záměr „Vodovod Adamov
– Rekonstrukce tlaku v sídlišti Adamov – Ptačina“, jenž bude
spočívat v umístění dvou redukčních šachet na Ptačině. Dále
byl schválen stavební záměr „Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka“ a stavební záměr „Město Adamov – zvýšení kapacity
vodních zdrojů a akumulací“, jenž plánuje s výstavbou nového
dvojkomorového vodojemu na Horce.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo udělení čestného občanství města Adamov panu Mgr. Jiří Kaňovi a panu PhDr. Jaroslavu Budišovi. Dále schválilo uvedení pana Karla Rejdy – in
memoriam do Síně slávy města Adamova.
Mezi městem Adamov a Českými drahami a.s. byla uzavřena
Kupní smlouva na pozemek parc. č. 399/40, potřebného pro
budoucí záměr vybudování parkoviště u nádraží ČD.
Zastupitelstvo města Adamova projednalo Protokol o kontrole na Městském úřadě Adamov Ministerstvem vnitra ČR č. j.
MV-39286-4/ODK-2018. Dále schválilo rozpočtové opatření č.
3/2018.
Bylo schváleno uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního
fondu města Adamova č. 42. Dále byl schválen závěrečný účet
Města Adamova za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok 2017. Zastupitelstvo také schválilo účetní závěrku Města Adamova za rok
2017.
V souladu se zákonem o obcích byl pro volební období 2018
až 2022 stanoven počet členů Zastupitelstva města Adamova
ve výši 15 členů.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška města Adamova č.
1/2018, o zákazu provozování technických her na území města Adamova.
Na závěr bylo schváleno pořízení změny Územního plánu Adamova, týkající se prověření využití objektu č. p. 485 na pozemku p. č. 364 včetně navazujících ploch a změny jeho využití
na plochy smíšené obytné.
Na 26. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 6. 8. 2018, byl vzat na vědomí zápis z 25. jednání Finančního výboru konaného dne 2. 8. 2018.
Byla schválena realizace projektu „Rozšíření odborné výuky
ZŠ Ronovská v Adamově“, v rámci čehož byl schválen záměr
přijetí investičního úvěru na financování zmíněného projektu.
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem.
V návaznosti byl schválen Tarif IDS JMK platný od 1. 9. 2018.

Bylo schváleno poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou podporu sportu a tělovýchovy FK Adamov, z. s., Šipkovému klubu Adamov, spolku, FENYXi Pétanque Adamov, z. s., Tělocvičné jednotě Sokol
Adamov, Spartaku Adamov, z. s., Judo Klubu Samuraj Adamov,
Občanskému sdružení Volejbal Adamov, základní organizaci
MSKS – kynologický klub a Ajetu Adamov, z. s.
Na závěr Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové
opatření č. 5/2018.

Z jednání Rady města
Na 84. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 6.
2018 vzala Rada města na vědomí pořadí žadatelů o byt v DPS
a schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 3/2018/B a 4/2018/B. Dále
byla schválena Nájemní smlouva č. 04/2018 na pronájem části
pozemku.
Se společností E.ON Energie, a.s. byla uzavřena Smlouva
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9551533251.
Na vlastní žádost byla vyřazena žádost o pronájem bytu.
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 18. schůze likvidační komise, která se konala dne 11. 6. 2018 a zápis ze 40.
zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 19.
6. 2018.
Byl schválen vzor Smlouvy o krátkodobé výpůjčce, která
umožňuje krátkodobé vypůjčení areálu Ronovská třetím osobám.
Mezi Městem Adamov a Správou železniční dopravní cesty,
s.o. byla uzavřena Smlouva o právu provést stavbu „Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka“. Dále byla uzavřena Smlouva o dílo „Oprava fasády Komenského 6“ s firmou MIV Trade,
s.r.o., Smlouva o dílo „Zateplení provozní budovy ČOV“ s firmou PAHAMONT, s.r.o., Smlouva o dílo „Zkapacitnění MŠ Jilemnického v Adamově“ – žádost o dotaci s firmou RENARDS
dotační, s.r.o. a Smlouva o dílo „Zkapacitnění MŠ Jilemnického
v Adamov“ – projektová dokumentace se společností instinkt
projekt, s.r.o.
Byly poskytnuty individuální dotace na pořádání tří akcí Šipkovému klubu Adamov ve výši 7 500 Kč a Tělocvičné jednotě
Sokol Adamov ve výši 20 000 Kč na údržbu majetku.
Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 3/2018 a 4/2018. Také byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 7/2018.
Bylo schváleno přijetí dotace z JMK na poskytování sociálních
služeb.
Byla schválena Smlouva č. 3880017794 dodatek č. 2, který aktualizuje Skupinové pojistné.
Bc. Renata Večeřová byla jmenována k 1. 7. 2018 členkou likvidační komise.
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Rada města Adamova schválila záměr zřídit ve školním roce
2018/2019 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky.
Na závěr bylo rozhodnuto, že Město Adamov bude poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině, která bude umístěná
v budově Základní školy a mateřské školy, Ronovská 12.
Na 85. schůzi Rady města Adamova konané dne 30. 7.
2018 vzala Rada města na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ
Adamov, příspěvkové organizace, o vyjádření stanoviska k zapojení do výzvy Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a schválila podání
žádosti o podporu v rámci uvedené výzvy. Dále vzala na vědomí zápis z 8. schůze Komise MHD, která se konala dne 20.
6. 2018.
Byl schválen dodatek k Licenční smlouvě o poskytování uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS
– modul GDPR asistent.
Rada města schválila výroční zprávu o činnosti za rok 2017 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov.
Fotokronika Města Adamova předložená fotokronikářem Lukášem Malým za 1. pololetí roku 2018 byla schválena.
S účinností od 1. 8. 2018 byl schválen Radou města vnitřní
předpis č. 4/2018 Organizační řád.
Mezi Městem Adamov a firmou Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení na pozemcích v majetku města.
Rada města schválila Servisní smlouvu č. 03/2018 zvedacího
zařízení v objektu MKS.
Byla vzata na vědomí smlouva o spolupráci při exekuční činnosti uzavřená se soudním exekutorem Mgr. Ing. Cingrošem
a smlouva o vedení exekuce uzavřená se soudním exekutorem Mgr. Mynaříkovou.
Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 9/2018.
Na závěr Rada města schválila program 26. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat v pondělí 6. 8.
2018 v MKS.
Na 86. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 8.
2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 18. schůze Sportovní
komise, která se konala dne 2. 8. 2018.
Bylo projednáno a Zastupitelstvu města Adamova doporučeno schválit poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro
poskytování dotací pro přímou podporu sportu a tělovýchovy pro FK Adamov, z.s., Šipkovému klubu Adamov, FENYXi Pétanque Adamov, z.s., Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, Spartaku Adamov, z.s., Judo Klubu Samuraj Adamov, Občanskému
sdružení Volejbal Adamov, MSKS – kynologický klub a Ajetu
Adamov, z.s.
Na 87. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 8. 2018
vzala Rada města na vědomí zápis z 19. schůze likvidační komise, která se konala dne 25. 7. 2018. Dále byla vzata na vědomí změna rozpisu rozpočtu č. 10/2018, položkové znění Rozpočtového opatření č. 5/2018 a Rozpočtové opatření č. 6/2018.
Ke Smlouvě o dílo s firmou EKOTERM CZ na akci „V 00180 –
oprava místní komunikace, ulice Osvobození, Adamov“ byl
schválen Dodatek č. 4.
Rada města Adamova schválila Příkazní smlouvu č. V 00317
na provedení a zajištění výběrového řízení v rámci projektu
„Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ se společností Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. Dále byla schválena Příkazní smlouva č. D002734 na dotační management
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projektu „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“
se společností RENARDS dotační, s.r.o.
Byla schválena Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově –
stavební práce“. V návaznosti bylo schváleno složení komise
pro otvírání obálek a hodnotící komise.
Byla přijata účelová neinvestiční dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 375 500,- Kč.
Na závěr bylo schváleno poskytnutí věcného daru.

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme

05. 07. Marta Štrajtová, 84 roky, Petra Jilemnického 12
05. 07. Jiří Švihla, 75 roků, Družstevní 10
09. 07. Anna Bláhová, 89 roků, Petra Jilemnického 4
09. 07. Mikuláš Gimun, 87 roků, Petra Jilemnického 4
13. 07. Mgr. Alena Ambrožová, 85 roků, Opletalova 38 B
14. 07. Milan Dostál, 85 roků, Komenského 1
15. 07. Josef Herzán, 80 roků, Komenského 9
15. 07. Ivanka Burianová, 70 roků, Komenského 7
28. 07. Jiřina Holešovská, 82 roky, Komenského 25
31. 07. Růžena Tůnová, 85 roků, Petra Jilemnického 4
01. 08. Helena Kubicová, 70 roků, Sadová 16
10. 08. Marie Lončeková, 75 roků, Komenského 1
11. 08. Anežka Machulová, 75 roků, Plotní 13
12. 08. Mojmír Teplý, 70 roků, Družstevní 8
17. 08. doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., 70 roků, Fibichova 20
21. 08. Naděžda Zachařová, 70 roků, Petra Jilemnického 23
23. 08. Marie Procházková, 88 roků, Komenského 1
24. 08. Pavel Brodecký, 70 roků, Petra Jilemnického 6

Blahopřejeme k sňatku

28. 07. Jozef Medvecký – Dagmar Dittrychová, sňatek
Městský úřad Adamov
28. 07. Luděk Škaroupka – Vendula Faktorová, sňatek
penzion U kamenného kola
28. 07. Matěj Novotný – Daniela Hubená, sňatek penzion
Švýcárna

Úmrtí

20. 06. Karel Šmahel, roč. 1952, Neumannova 2
22. 06. Oldřich Vávra, roč. 1943, Sadová 25
26. 06. Ludmila Grycová, roč. 1941, Sadová 27
16. 07. Jindřiška Pokorná, roč. 1930, Dvořákova 6
17. 07. Jiřina Beranová, roč. 1925, Fibichova 6
29. 07. Slavomír Mikeš, roč. 1930, Komenského 15
31. 07. Ilona Buchtová, roč. 1930, Opletalova 38

Ze svodky MP Adamov
Vybrané události z června a července 2018 konkrétně:

♦♦ Strážníci byli požádáni operačním ZZS o prověření oznámení o muži v bezvědomí, který se nacházel za zastávkou ČD.
Po příjezdu na místo bylo strážníkům ihned jasné, vzhledem
k totožnosti muže, že jde řekněme o „alkoholové bezvědomí“
které jsou strážníci zvyklí „léčit“. Po chvíli se jim muže podařilo probudit a vzhledem k jeho nevhodnému chování a dalším
okolnostem byl převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice.

♦♦ Hned dvakrát za dva dny museli strážníci „zasahovat“ u případu, ve kterém figuroval muž, který zcela nekontroloval své
chování a dostal se tak do konfliktu, při kterém tekla i krev.
Strážníci v obou případech konflikt uklidnili a zraněným osobám poskytli ošetření. Oba případy strážníci prověřili a vyvodili z nich patřičné důsledky ve formě udělení příkazového
bloku na pokutu nebo oznámení příslušnému správnímu orgánu.
♦♦ Že je alkohol špatným rádcem se doufejme přesvědčil muž,
který opakovaně pod vlivem alkoholu obtěžoval svoji přítelkyni, která s ním v tomto stavu odmítla komunikovat. Situace je závažnější v tom, že vychovávají společné dítě. Muž si
nechal od strážníků domluvit a odešel domů, avšak doma ho
napadlo, že by bylo snad nejvhodnějším řešením ukončit svůj
život. Naštěstí se doma nacházela jeho matka, která zalarmovala strážníky. Po příjezdu strážníků na místo muž ve své snaze
ublížit si pokračoval, proto byla přivolána ZZS ke zhodnocení
jeho psychického stavu. Vůz ZZS nakonec muže odvezl k odbornému ošetření.
♦♦ Všímavým občanem města Adamova byli strážníci informováni o vozidle, které mělo klíče ve dveřích a nebylo uzamčeno. Strážníkům se nepodařilo na místě zkontaktovat majitele, proto vozidlo zabezpečili a informaci o provedeném úkonu
umístili na okno vozidla. V dalších dnech se na služebnu MP
Adamov dostavil provozovatel vozidla, který si převzal klíče
a mohl být šťastný, že si vozidlo nikdo řekněme „nevypůjčil“.
♦♦ Zápach a přítomnost kouře zaznamenali obyvatelé bytového domu na ul. Pod Horkou, kteří kontaktovali strážníky
a před jejich příjezdem sami duchapřítomně nalezli zdroj nepříjemného zápachu v bytě jejich souseda, kterému se skoro
vznítila večeře. Po prověření stavu na místě se tomuto nedalo divit, jelikož soused pod vlivem alkoholu nemohl ani vstát,
natož vařit a jeho přítelkyně, která se nacházela s ním v bytě,
na tom byla podobně. Strážníci byt vyvětrali, na místo přivolali ZZS a muže z bytu „vynesli“ na vzduch. Žena byla schopná
byt opustit sama bez pomoci. Po příjezdu ZZS byli muž i žena
převezeni k vyšetření.
♦♦ O pomoc strážníků požádal řidič autobusu MHD přepravující muže, zjevně pod vlivem alkoholu, který navíc obtěžoval
ostatní pasažéry. Muž na výzvy řidiče k opuštění dopravního prostředku nereagoval, proto ho museli vyzvat přivolaní
strážníci MP Adamov. Vzhledem k dalším okolnostem musel
být nakonec muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice k vystřízlivění.
♦♦ Strach o svoji sousedku projevila žena, která se na strážníky obrátila s prosbou o pomoc. Žena uvedla, že její sousedku
doma zřejmě fyzicky napadá její manžel, který je pod vlivem
alkoholu. Žena v bytě pláče a volá o pomoc. Strážníci se ihned
dostavili na místo, kde se jim potvrdilo vše, co jim oznamovatelka uvedla. Žena v bytě volala o pomoc a sdělila, že nemůže otevřít, jelikož ji manžel nepustí ke dveřím. Muž se navíc
snažil strážníkům zabránit ve vstupu do bytu zaházením dveří a nereagoval na výzvy k otevření. Strážníci, z obavy o život
a zdraví ženy, byt násilím otevřeli a uvnitř provedli nezbytné
úkony. Muž byl pod vlivem alkoholu a sdělil, že si ublíží, proto
byla na místo přivolána ZZS. Žena zůstala po ošetření v domácím prostředí a muž odjel vozidlem ZZS k odbornému ošetření
a pobytu na protialkoholní záchytné stanici Brno – Černovice.
V dalších dnech byli strážníci nápomocni při řešení vzniklé situace tak, aby již nedošlo k podobnému jednání.

Dále strážníci za uvedené období řešili:

♦♦ napadení osob, při kterém došlo i na pokousání od psů
♦♦ byli nápomocni paní, která se vydala do obchodu, avšak ne-

byla sama schopná, pro svůj zdravotní stav, urazit větší vzdálenost (přivolána ZZS)

♦♦ asistovali u dopravní nehody ve směru na Útěchov, kde
usměrňovali provoz
♦♦ pátrali po pachatelce krádeže v OD Albert, kterou se jim podařilo vypátrat i s ukradeným zbožím, které již bylo bohužel
znehodnocené (otevřené)
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Nový tarif IDS JMK
Vážení občané,
od 1. 9. 2018 bude platit nový Tarif IDS JMK, který se bude
týkat také městských doprav, a postupně jej schvalují jednotlivá města provozující městskou dopravu.
Přehled změn v Tarifu IDS JMK týkajících se městských
doprav ve městech Adamov, Blansko, Břeclav, Bystřice
nad Pernštejnem, Hodonín, Kyjov, Vyškov a Znojmo
••Ceny základních (plnocenných) jízdenek jednorázových ani
předplatních (časových) se nemění.
••Děti od 6 do 15 let: Výše slevy jízdného se zvyšuje z 50 %
na 75 %, a to jak u jízdenek jednorázových, tak u jízdenek
předplatních. V případě jednorázové jízdenky je dosavadní cena za jednu jízdu 5 Kč, nově bude 2 Kč. Za tuto cenu se
budou nově přepravovat i psi a spoluzavazadla. V případě
předplatní měsíční jízdenky pro dítě 6 až 15 let činí stávající
cena 140 Kč, nově bude 70 Kč. K obdobným změnám cen dochází i u jízdenek čtvrtletních a ročních.
••Mládež od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let, osoby nad
65 let: Zavádí se nové slevy na jednorázové jízdenky. Dosud tyto skupiny cestovaly za plné jízdné 10 Kč, nově budou
cestovat se slevou 75 % - tzn. za 2 Kč. V případě předplatních jízdenek se stávající sleva 50% zvyšuje na 75 %, takže
v případě měsíční jízdenky místo dosavadních 140 Kč zaplatí
jen 70 Kč. K obdobným změnám cen dochází i u jízdenek
čtvrtletních a ročních.
••Náklady na zavedení slev nese v případě spojů zařazených
do veřejné linkové dopravy stát – kompenzuje cenu jízdenky do výše 100 %, v případě linek licenčně zařazených pod
městskou dopravu řeší financování Jihomoravský kraj.
••K dalším změnám týkající se měst s městskou dopravou
(s výjimkou města Brna) v tarifu nedochází, je však zapotřebí
tarif schválit jako celek.
••Ve směru k občanům je možné nadále komunikovat tak, že
nadále jsou nejvýhodnějším způsobem cestování předplatní
jízdenky, ideálně roční. Odpadá tak starost o počítání drobných. Zajímavostí pro občany nad 70 let je pak zvláštní roční jízdenka v ceně 1237 Kč, která platí v celém kraji ve všech
vlacích, autobusech i městských dopravách v pracovní dny
od 8:00, o víkendu bez časového omezení. Za 103 Kč měsíčně lze cestovat po celém kraji.
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Město Adamov, Městské kulturní středisko Adamov
si Vás dovolují pozvat
27. září 2018 v 17:00 hodin do sálu MKS na Ptačině na
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
konané u příležitosti udělení titulů „Čestný občan města Adamova“
a uvedení do Síně slávy města Adamova.

Volby do zastupitelstva
Města Adamov
Termín

1. den voleb: pátek 5. října 2018
od 14:00 hod. do 22:00 hod.
2. den voleb: sobota 6. října 2018
od 08:00 hod. do 14:00 hod.

PRÁVO VOLIT

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, má právo volit do zastupitelstva Města
Adamov občan města Adamova 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
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí.
Volič, který má trvalý pobyt na území Adamova, je automaticky zapsán do stálého seznamu voličů.
Volič, který je v Adamově přihlášen k trvalému pobytu a není
státním 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 3.
října 2018 do 16:00 hodin. Žádost může být podána písemně
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 tohoto dodatku zapsán. Toto ovšem neplatí pro voliče (občana jiného členského
státu Evropské unie), který o zápis do dodatku požádal již při
některých 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 občanství státu, jehož obča8

né 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 volební 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 volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad 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 okrskové volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.
Své požadavky na přenosnou volební schránku (jméno, příjmení, datum 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).

Kontakty pro nahlášení požadavků o hlasování
mimo volební místnost:

••PhDr. Vlasta Kubenová – tel.: 516 499 623, 723 010 631
••pí Vratislava Chlupová – tel.: 516 499 620, 773 990 473ET
••Okrsková volební komise č. 1 – 728 286 187 (platí pouze
ve dny voleb)

••Okrsková volební komise č. 2 – 602 788 015 (platí pouze
ve dny voleb)

••Okrsková volební komise č. 3 – 724 862 158 (platí pouze
ve dny voleb)

••Okrsková volební komise č. 4 – 773 990 472 (platí pouze
ve dny voleb)

Volební okrsek č. 1: Městský úřad Adamov, Pod Horkou
2, Adamov
Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné domky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U Kostela,
Vodní, Josefovská, číslo popisné 47
Volební okrsek č. 2: Dům s pečovatelskou službou,
Komenského 1, Adamov
Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27
Volební okrsek č. 3: Městské kulturní středisko,
Opletalova 22, Adamov (malý sál)
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní
Volební okrsek č. 4: Městské kulturní středisko,
Opletalova 22, Adamov (velký sál)
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může
volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno, tj. 15 zastupitelů.
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta 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 záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem další kandidáty, 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 2. října 2018, vložením do řádně označených domovních
schránek. Hlasovací lístky budou 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. pracovní cesta, dovolená, pobyt v nemocnici, atd.) nebude moci své volební právo uplatnit.

Události ve městě
Nová lavička na cestě
k Rozcestí U sedmi dubů
Na základě žádosti občanů byla ve spolupráci s Mendelovou
univerzitou v Brně, Školním lesním podnikem Masarykův
les Křtiny instalována nová lavička na cestě z Horky směrem
na rozcestí U Sedmi dubů. Další dobrá věc se podařila. Děkujeme moc za vyhovění žádosti a spolupráci.
Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města Adamova

Oprava fasády na Komenského
V současnosti probíhá oprava fasády městského bytového domu Komenského 6 (bývalý internát). Jsou zapravovány
díry ve fasádě, mechanicky odstraňovány řasy, mechy apod.
Následně je použit fasádní čisticí prostředek, silikonový podkladní nátěr a nátěr omítek silikonovou směsí. Opraveny jsou
i v konkrétních místech poškozené části střešního pláště, stejně jako poškozená soklová část domu zapravením stěrkou
a marmolitem.
Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města Adamova
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Projekt „Rozšíření odborné
výuky ZŠ Ronovská“

Město Adamov bylo úspěšné se žádostí v dalším dotačním
projektu. Tentokrát míří do adamovského školství dotace
ve výši cca 24 mil. Kč na investiční projekt spojený s rozšířením
kapacity Základní školy Ronovská.
Zastupitelstvo města Adamova na svém 26. zasedání dne 6. 8.
2018 schválilo realizaci projektu s Identifikačním číslem EIS CZ
.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883 – „Rozšíření odborné výuky
ZŠ Ronovská v Adamově“.
Projekt získal dotační podporu z Ministerstva pro místní rozvoj – Program 11703 – Integrovaný regionální operační program ve výší 83,6%. Předpokládaná výše dotace činí 24.341.671,26 Kč. Z prostředků města by mělo být zaplaceno
4.772.063,41 Kč. Typ financování je Ex post (po dokončení projektu).
Hlavním cílem projektu je vybudování odborných učeben
– multifunkční, environmentální, jazykové a učebny pracovních činností – včetně nezbytného zázemí k těmto učebnám
(2 kabinety pro pedagogy, sklad, sociální zařízení). Hlavního
cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace nástavby 4. NP (stavebních prací) včetně pořízení potřebného
vybavení odborných učeben. Vedlejšími cíli projektu jsou vybudování bezbariérového přístupu k novým odborným učebnám, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a úpravy venkovního prostoru při škole výsadbou zeleně
a umístěním laviček. Výstupy projektu budou moci využívat
i osoby se zdravotním znevýhodněním. Samotný projekt tudíž přispěje mimo jiné i k podpoře inkluzivního vzdělávání.
Vzhledem k výše uvedenému je hlavním výsledkem projektu
zázemí pro výuku odborných předmětů a tedy i kvalitnější výuka ve vazbě na klíčové kompetence v ZŠ Ronovská v Adamově, sekundárními výsledky projektu jsou jednak zabezpečení
sociální inkluze osob se zdravotním postižením (díky zajištění
bezbariérové přístupu do školy a napříč patry), dále také konektivita školy splňující parametry dle přílohy č. 9 výzvy č. 47
IROP a upravený venkovní prostor nabízející cílové skupině
příjemnější prostředí. Specifický cíl 2.4 IROP je věnován zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Do vyplacení dotace bude projekt financován krátkodobým
investičním úvěrem s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,02
(ke dni 27.7.2018 je 3MPRIBOR 1,20 + 0,02 = 1,22% p.a.) ročně
se splatností 30. 6. 2022.
Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města Adamova
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Nová lezecká stěna v MKM
Město Adamov se rozhodlo doplnit vybavení Městského klubu mládeže o umělou lezeckou stěnu. Jedná se o bouldrovou
lezeckou stěnu šířky 6 m s maximální výškou 3,5 a 4 m. Nižší
profil stěny bude kolmý, vyšší mírně převislý. Celková plocha
bude 26 m2. Součástí nabídky jsou i chyty v množství 6 ks/1m2
a bezpečnostní dopadiště tl. 25 cm.
Na výrobu a montáž byla podepsána smlouva o dílo, momentálně probíhá výroba. Montáž a předání by mělo proběhnout
do konce listopadu letošního roku.

Vizualizace nové stěny v MKM

Jak si zařídit třídění odpadů
doma?
Třídění odpadu se už stalo samozřejmostí pro bezmála 73 %
obyvatel České republiky. Každý z nás ročně vytřídí v průměru 60 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Jen
loni se díky tomu podařilo zachránit 28 km2 přírody. Jen pro
představu – recyklací papíru se loni ušetřilo 2 174 322 stromů.
Chcete i vy přispět ochraně krajiny a přírody? Třiďte odpad.
Nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z novin,
prázdných PET lahví a sklenic od vína? Nezoufejte. Chce to jen
vymyslet systém, který bude přehledný, jednoduchý a v souladu s vašimi prostorovými možnostmi a životním stylem.
Zde je pár tipů:
Pro začátek Vám poslouží několik použitých krabic, např.
od nových domácích spotřebičů. Také v obchodech seženete
přepravní krabice třeba od piškotů či oplatek, které Vám určitě
na požádání dají. Ty si můžete popsat barevným popisovačem
nebo si třeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky pro každý druh odpadů.
Stejnou službu jako papírové krabice udělá i trojice použitých
plastových tašek, ve kterých jste si přinesli nákup z obchodu.
Pokud máte více prostoru a můžete tříděný odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové pytle na odpad, které buď popíšete fixem, polepíte nebo si rovnou pořídíte pytle v barvách,
na které jste zvyklí z kontejnerů na třídění.
Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu,
které distribuuje i společnost EKO-KOM, a.s. Tašky jsou spojené suchým zipem, takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. Podobné tašky lze ale zakoupit i v obchodě nebo na internetu. Pokud pak můžete do třídících nádob více investovat,

můžete už si dnes poříditi moderní koše na třídění, které jsou
zabudované v kuchyňské lince. Možností je celá řada a každý

to má u sebe doma zařízené jinak, tak, jak mu to nejvíc vyhovuje.

Více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách www.jaktridit.cz

Kalendář
2019
Od druhé
poloviny září
bude v distribuci
nový kalendář
Města Adamova
vydaný pro rok
2019 s tématem
Adamov:
Moravské
Švýcarsko.
K dostání bude
na klasických
prodejních
místech.
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Rekonstrukce zasedací
místnosti MÚ
Ihned po červnovém zasedání zastupitelstva města a na
prázdninové měsíce byla naplánována rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Adamov. Bylo zcela odstraněno původní vybavení, proběhly drobné stavebního úpravy, oprava elektroinstalace, položena byla nová podlaha, kompletně vyměněna

přepážka mezi malou a velkou částí. Po vyspravení zdí byla
provedena nová výmalba, opraveny dveře, zakoupen nový
nábytek a okna zastíní japonské posuvné stěny. Věříme, že se
občanům Adamova bude nová zasedací místnost líbit. Vedení
města děkuje všem pracovníkům Městského úřadu a externím
firmám, kteří se na rekonstrukci podíleli. Pro ilustraci srovnání
současné podoby s minulostí.
Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města Adamova

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

AKCE na ZÁŘÍ:
Čtvrtek 6. 9. 2018
MUŠLE A KAMÍNKY
Přivezli jste si z prázdnin mušle nebo nějaké zajímavé kamínky?
Přineste je do Městského klubu mládeže a společně z nich vytvoříme krásné dekorace. V době od 14:30 do 18:00 hod.
Čtvrtek 13. 9. 2018
VYRÁBÍME ZÁLOŽKY DO UČEBNIC
S sebou si přineste barevné papíry a bavlnky. Začínáme
od 14:30 hodin.
Středa 19. 9. 2018
SOUTĚŽNÍ HRA „ZNÁTE ADAMOV“
Myslíte si, že znáte dobře naše město? Přijďte si to ověřit
do naší soutěžní hry! Startovat se bude od 15:30 hod. v Městském klubu mládeže. V týmech nebo rodinách budete plnit
úkoly v různých koutech Adamova. Na všechny, kteří dokáží
dojít až do cíle, bude čekat oheň a špekáčky.
Středa 26. 9. 2018
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Od 15:30 hodin. Pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme
o drobné odměny.

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

V týdnu od 3. 9. do 7. 9.

rozloučení s prázdninami
promítaní filmu
výroba draků

V týdnu od 10. 9. do 14. 9. Věnováno vnímání reality:
jak vnímáme realitu svým okem
co vše je možné si zapamatovat
to, co vidíme, můžeme prezentovat různými způsoby

V týdnu od 17. 9. do 21. 9. Mezivěkové rozdíly:
věkové rozdíly mezi dětmi
i když jsem mladý, mohu vás něco naučit
co nás mohou naučit dospělí

V týdnu od 24. 9. do 27. 9 Týden věnovaný sportu:
posilovna
fotbal
adrenalinové sporty
pouštění draků

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Žehnání pramene
Slova o žehnání pramene, to zní skoro neuvěřitelně. Všude
se přeci mluví o nedostatku vody. O to víc jsme si ve středu
15. srpna o slavnosti „Nanebevzetí Panny Marie“ byli vědomi
výjimečnosti prožívané události. Ano, mariánská postní místa jsou většinou spojována s pramenem, ale vyvést pramen
v dobách, kdy nás již po několik let sužují vedra?
Na počátku celého snažení stojí zpráva o propadení podlahy kostela nedlouho po jeho dostavení. Následně byla kolem
kostela vybudována šachta na odvod vody, aby se zabránilo dalším destrukcím. Pramen zde tedy musel být, jen čekal
na svého objevitele. Jím se stal Mirek Kučera, který neúnavně pracoval na vyvedení pramene z farních prostor na veřejné
prostranství. Hlavně na něm a jeho nezlomné víře stála celá
idea světelského pramene. Postupně se přidávali lidé, kteří
dali k dispozici své schopnosti pro samotnou realizaci. Jedním
z posledních je výtvarnice Ola Fryčová Hořavová, které vděčíme za současnou nádhernou podobu pramene.
Slovy Oly Fryčové Hořavové O hliněném reliéfu Pramene Světla Matky Boží:
„V létě 2016 mě oslovil Mirek Kučera a otec Jiří Kaňa, zda bych
se neujala výtvarného řešení pramínku, který byl objeven při
rekonstrukci fary, a byl vyveden do zídky mezi farou a kostelem. Adamov mám ráda a vytvořit zde něco pro veřejný prostor, kostel, pro lidi a pramínek vody má smysl. Návrh zrál, až
uzrál v dílo, které vidíte.
V místě pramene se cihly zídky rozvlní, nečekaná poezie pro kolemjdoucí. Slova na rozvlněných řádcích jsou autorskou interpretací Karla Miroslava Kučery textu z knihy, kterou drží apoštolové na Světelském oltáři v adamovském kostele. Když se Mirek
začal zabývat šifrováním nerozluštěného 500 let starého rébusu, říkal této své kratochvíli hra. Jeho báseň mi zní jako středoevropské haiku a nepostrádá pro mě tajemství, obdiv a lásku.
Na zemi je modelovaný kámen, určený pro pokládání nádob
na vodu. Znak náleží klášteru ve Zwettlu, odkud pochází náš
oltář Nanebevzetí Panny Marie, background našeho snažení.

Jsem ráda, že věci a místa inspirují a tvůrčí pramínek nevysychá…
Bylo mi ctí a radostí
Olga Fryčová Hořavová“
Děkuji Mirkovi Kučerovi, Ole Fryčové Hořavové, městu Adamovu a všem aktérům, kteří se podíleli na vzniku pramene a zasloužili se o jeho krásnou a inspirující podobu.

Vzpomínka
Dne 17. září uplyne pět roků
od úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana
Josefa Skotáka.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
S láskou stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.
„Už nejsi mezi námi, ale jsi všude,
kde jsme my.“
Dne 2. září uplyne 20 let od úmrtí pana Milana Vašíčka.
Kdo ho znal a měl rád, nikdy nezapomene.
S láskou stále vzpomínají
dcera Simona a syn Milan.

Vzpomene první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek pan Josef Pokorný.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
Dcery Ivana a Marcela
s rodinami

Dne 29. září vzpomeneme 1.
smutné výročí od úmrtí manžela, tatínka a kamaráda pana Jiřího Vaněrky.
Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
Manželka s rodinou
Dne 15. září uplyne rok od úmrtí pana Jána Saksuna. Děkujeme
všem, kdo mu spolu s námi věnují tichou vzpomínku.
přítelkyně Jitka,
syn Radek s Dášou
a dcera Iveta s rodinou
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Opletalova 22, 679 04 Adamov
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

ÎÎ16. – 25. září 2018

Výstavní síň MKS Adamov, Komenského 6

Výstava: MILOŠ FAJKUS – OBRAZY, DARJA
NAGYOVÁ – ZAHRADNÍ KERAMIKA

Na září jsme pro vás připravili…
ÎÎ6. září 2018

Salonek MKS Adamov, začátek v 17:00 hodin
vstupné 40 Kč

Přednáška: HISTORIE HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Pozvánka na straně 16.

ÎÎ7. září 2018

Salonek MKS Adamov, začátek v 16:30 hodin
vstupné 50 Kč

BESEDA S ALEŠEM CIBULKOU O HISTORII
A SOUČASNOSTI POŘADU ČRo 2 TOBOGAN
Pozvánka na straně 16.

ÎÎ13. září 2018

Salonek MKS Adamov, začátek v 18:00 hodin
vstupné 40 Kč

Přednáška Mgr. Zdeňka Špíška: LÉČIVÉ
ROSTLINY A JEJICH VYUŽITÍ

Zveme vás na první výstavu po prázdninách. Její vernisáž je
připravena na neděli 16. září 2018 od 15:00 hodin do výstavní
síně MKS Adamov, na Komenského 6.
Výstava je otevřena v pracovních dnech v době od 14:00
do 17:00 hodin a v neděli v době od 14:30 do 17:00 hodin.

ÎÎ17. září 2018

-- Výstavní síň MKS Komenského 6, začátek v 8:45 hodin
vstupné 40 Kč
-- Sál MKS Adamov, Opletalova 22, začátek v 10:30 hodin
vstupné 40 Kč

Dopoledne s pohádkou: POVÍDÁNÍ O PODZIMU
Účinkují: Brněnské písničkové tetiny

Co se v přírodě děje na podzim – víte, jak se češe ovoce, sklízí
brambory, pouští draci? O tom všem si můžete přijít povídat
s tetinami Matyldou a Klotyldou.

ÎÎ20. září 2018

Salonek MKS Adamov, začátek v 17:00 hodin
vstupné 30 Kč

Beseda: TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…
Pro zářijové setkání s Mgr. Zdeňkem Špíškem jsme jako téma
přednášky zvolili léčivé rostliny. Tedy povídání o rostlinách,
které obsahují účinné látky příznivě ovlivňující nepříznivý stav
organismu.

ÎÎ14. září 2018

Zájezd: Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Představení: FIDLOVAČKA

Zveme vás na veřejnou generálku představení Fidlovačka,
za kterým se vypravíme do Slováckého divadla do Uherského
Hradiště. Začátek představení je v 10 hodin. Nastudování se
ujal ředitel zdejšího divadla Zetel. Cena zájezdu je 350 Kč.
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Také v nové kulturní sezoně vás budeme zvát na setkání s trojicí
zajímavých hostů, kteří mají zajímavé povolání nebo provozují
netradičního koníčka. Určitě vás mile překvapí i setkání v září
t.r. Prozradit vám můžeme, že v Adamově přivítáme tři ženy…
Co dělají – to musíte zjistit vy za pomoci indicie, která na vás při
posezení čeká spolu s kávou a drobným občerstvením.
Pozvánka na straně 16.

ÎÎ21. září 2018

Sál MKS Adamov, začátek v 17:30 hodin
vstupné dobrovolné

SLAVNOSTNÍ KONCERT
Pozvánka na straně 16.

ÎÎ24. září 2018

Salonek MKS Adamov, začátek ve 14:30 hodin, vstup volný

KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…

ÎÎ26. září 2018

Salonek MKS Adamov, začátek v 16:30 hodin
vstupné za dítě + doprovod 30 Kč

KOČKOHRÁTKY S KOČIČKOU ŤAPIČKOU
Přijměte pozvání na zábavné soutěžní odpoledne, kde se tradičně budete především bavit, soutěžit a trénovat paměť. Záštitu nad setkáním převzala paní Lea Stošková, majitelka prodejen s bylinkami, kořením a dochucovadly, která bude na akci
přítomna.

ÎÎ24. září 2018

Zájezd: kino Blansko

Filmové představení: CHATA NA PRODEJ

Zveme vás na nový český film režiséra Tomáše Pavlíčka. V hlavních rolích: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer, Jan Strejcovský, Michael
Pitthan, Václav Kopta, Zuzana Kronerová, Ester Geislerová ad.

Čtení, promítání, zpívání a vyprávění příběhů z kočičího života s aktivním zapojením dětí. Kočkohrátky jsou programem na motivy interaktivní knihy „Z deníku kočičky Ťapičky“
(Bookmedia, 2018), určeným pro děti prvních, druhých a třetích tříd (ev. i pro starší předškoláky okolo 5 let). Jeho cílem
je podpořit u dětí zájem o četbu, povzbudit jejich kreativitu
a zábavnou formou jim přiblížit český jazyk.
Děti mají možnost zakoupit si knížku s věnováním a podpisem
autorky.

ÎÎ27. září 2018

Spol. místnost DPS Adamov, začátek v 9:00
vstup volný

„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT…“

Po prázdninách opět zavítáme mezi klienty adamovského DPS
i mezi ostatní zájemce z řad seniorů, abychom jim představili
knižní nabídku knihovny MKS Adamov. Pokračovat bude společenské okénko i „tříminutové čtení“.

Připravujeme…
••9.

Děj filmu: Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana
Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem spíše
nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně
rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos). Babička (Jana
Synková) je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera (Tereza Voříšková) na chatu přibere svého úspěšného německého přítele (Michael Pitthan), který se jediný na rodinný výlet těší, protože neví,
do čeho jde. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rychle
skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když
rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
Cena zájezdu: 100 Kč

října 2018 - „Světelský podzim v Adamově“ – koncert
HRADIŠŤANU & Jiřího Pavlici
••16. října 2018 – „Káva o páté s …“ – host: Ivo Šmoldas
••18. října 2018 - Oldřich z Chlumu /román a skutečnost/ - set
kání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou
••28. října 2018 - Slavnostní koncert – Martino Hammerle Bortolotti
••8. listopadu 2018 – Operetní féerie (účinkují členové opery
a operety Moravského divadla Ostrava)
••13. prosince 2018 – Vánoční koncert (účinkuje kapela Cimbal
Classik Brno)

KURZY

Výtvarné kurzy

Lektorka: Martina Grešáková
Zahájení: 09/2018
••Základy kresby tužkou a uhlem - zátiší
••Akvarel - malby krajiny, přírody
••Výtvarno a hudba - abstraktní malba
••Portrét - jak na to, aby se povedl
••Arteterapie - vykreslete se z toho...
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HRANÍ A CVIČENÍ S BATOLATY

Ve spolupráci s MC Veselý Paleček Blansko
Zahájení: 09/2018

HODINKA PRO ZDRAVÍ
Zahájení: 09/2018
10 lekcí
Lektorka: Lenka Podrabská

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22

6. září 2018
v 17:00 hodin v salonku MKS /Ptačina/

KURZ PILATES

Zahájení: 09/2018
10 lekcí
Lektorka: Lucie Pavlíčková

Přednáší: Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.

JAZYKOVÉ KURZY

DLE ZÁJMU PRO ZAČÁTEČNÍKY – MÍRNĚ POKROČILÉ – POKROČILÉ
angličtina - němčina
Celoroční kurz (polovina 09/2018 – polovina 06/2019)
1x týdně

KROUŽEK ZPÍVÁNÍ PRO RADOST pro seniory –
„ZPĚVÁČCI“

Úterý, od 8:30 do 11:00 hodin – salonek v MKS na Ptačině
Zahájení: 4. září 2018

BESEDY – ČLENŮ MKS – KLUBŮ DŮCHODCŮ I A III

Pondělí, od 13:30 do 16:30 hodin v salonku MKS na Ptačině
(KD III)
Středa, od 14:00 do 16:30 hodin ve výstavní síni MKS na Horce (KD I)
Zahájení: 4. září 2018
BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY – MKS – Č.T. 607 518 104, E-MAIL mks@mks-adamov.cz

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22

Aleš CIBULKA

VÝVOJ HUDEBNÍCH
NÁSTROJŮ od středověku
po současnost…
Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních
nástrojů, sleduje jejich vývoj od prehistorických až
po současné formy. Vše je provázeno praktickými
ukázkami padesáti různých dechových a strunných
nástrojů všech dob. Současně budou také hrány na
každý nástroj ukázky hudby odpovídající době daného
nástroje.
Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní
vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných
nástrojů, přičemž mají unikátní možnost vidět a slyšet
kromě jiných také některé středověké či renesanční
nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý
roh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu
apod.
Délka přednášky je 90 minut.
Vstupné: 40 Kč

Městské kulturní středisko Adamov

VÍTÁNÍ
PRVŇÁČKŮ
VE ŠKOLNÍCH
LAVÍCÍCH

17. září 2018

v 16:30 h. v sále
Městského kulturního střediska
Adamov /na Ptačině/

7. září 2018
v 16:30 hodin v
sále MKS
Adamov /Ptačina/

Přijměte pozvání na setkání
se současným moderátorem
rozhlasového pořadu ČRo 2 Tobogan
– Alešem Cibulkou.
Povídat si budeme mimo jiné
o historii i součanosti tohoto pořadu,
který můžete slyšet každou sobotu
na ČRo již více než 25 roků.

Srdečně zveme děti spolu s rodiči, sourozenci a kamarády
na zábavné odpoledne, kde je spolu s Brněnskými
písničkovými tetinami přivítáme ve školních lavících.

Na akci spolupracuje:
SPOZ při MěÚ a Městská policie Adamov
Vstup volný.
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TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…
SETKÁNÍ S TROJICÍ LIDÍ SE ZAJÍMAVÝM
POVOLÁNÍM NEBO KONÍČKEM
20. 9. 2018
v 17:00 h.
v MKS na Ptačině

Pořádá:

Vstupné: 30Kč
MKS Adamov, Opletalova 22
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Pozvánka na výstavu
Miloš Fajkus a Daria Nagyová

Na září připravil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek
ve výstavní síni Společenského centra MKS v Adamově
výstavu obrazů brněnského výtvarníka Miloše Fajkuse a brněnské keramičky Darie Nagyové. Slavnostní vernisáž se
uskuteční v neděli 16. září v 15:00 hodin. Výstavu uvede
Jiřina Kučová a Jaroslav Budiš, na saxofon zahraje Jiří Suchý.
K návštěvě jste zváni od 16. 9. do 25. 9. 2018, a to v pondělí –
pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.
V sobotu je zavřeno.
Malíř Miloš Fajkus se oproti své dřívější tvorbě zabývá nyní převážně nefigurativní malbou. Postupně přetavil svoje léty nastřádané zkušenosti z takřka realistické, místy až symbolické
tvorby, na pokraj abstrakce. Tomuto přirozenému vývoji
předcházela krátká období „výletů“ do abstraktní tvorby
v osmdesátých letech minulého století, které vždy střídala
snová krajinomalba, včetně civilizačních a technických prvků
(stavby, lodě, horkovzdušné balony). Tyto obrazy svou formou
provedení (vesměs olejomalby) a harmonickou barevností
přímo vyzývaly k hluboké meditaci. Ne tak současný tvůrčí
příběh! Vychází sice rovněž evidentně z přírody, avšak
utvořené přímo v nitru malíře samotného. Duchovní rozměr
je přenesen prostřednictvím barev na plátna, aby mohl vést
mimoslovní dialog s divákem.
Miloš Fajkus vystudoval Stavební fakultu VUT Brno, výtvarně se vzdělával soukromě. Od r. 1986 se účastní společných
výstav a od r. 1989 uspořádal skoro třicet výstav autorských.
Mimo tuzemska je zastoupen rovněž v několika soukromých
sbírkách zahraničních, včetně mimoevropských. Trvale působí v Brně.
Keramička a galeristka Daria Nagyová byla od dětství vedena svým otcem k výtvarnému umění. Vystudovala na PF UJEP
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obor vychovatel – výtvarná výchova a od patnácti let se intenzivně věnuje keramice pod vedením renomovaných brněnských keramiků. Delší čas žila a tvořila na Slovensku, nyní
opět žije a tvoří v Brně, kde 21 let provozovala jednu z prvních
soukromých galerií „Galerii Daria“. Její objekty jsou určeny jak
do interiéru, tak do zahrad. Spolu se svým manželem Milošem
Fajkusem mnohokrát vystavovala po celé naší republice, její
díla jsou zastoupena nejen u nás, ale převážně v Kanadě, Anglii, USA a Německu.

Ze školních tříd
Nasedat!
Tento způsob léta zdá se mi poněkud šťastným. Takto lze rozhodně parafrázovat legendární výrok. Toto pozvolna doznívající léto totiž nemělo žádnou chybu. Snad jen jedinou, že uteklo příliš rychle. Všichni jsme si užili teplých a slunečných dnů
dosyta, osvěžujících chvilek u vody, maximální úrody ovoce.
Ale ať už se nám to líbí nebo ne, čas dovolených a prázdnin
je nenávratně pryč. A přestože i školka vypadala, že několik
týdnů jen odpočívá, nebyla to tak úplně pravda. Bylo potřeba všechno nachystat, připravit a poklidit, aby se ve školce
po prázdninách dětem líbilo. Kromě běžné přípravy se děly
i mnohem významnější věci. Probíhala menší rekonstrukce,

kdy se měnily přepážky mezi třídami a šatnami. Dále nás čeká
další přepážka, tentokrát oddělující část třídy určenou k odpočinku po obědě a nová výdejní okýnka. Také se na nově
opravené zdi pod školkou objevila opravdu krásná výzdoba.
Výtvarníci na zeď ztvárnili různé druhy ptáčků, různými výtvarnými technikami. Takže kromě nového altánku, rozrůstajícího se živého plotu, nové zdi pod školkou, nových přepážek a spousty dalších maličkostí máme ještě jednu drobnost.
Nadšení do nového školního roku. Moc se těšíme na děti, které
známe, na děti, které teprve poznáme a na ten úžasně pestrobarevný kolotoč, na kterém se všichni od září do června povezeme.
Mgr. Ivana Drlíková , MŠ Jilemnického

Ze sportu
Střípky z historie
adamovského sportu, 19. díl
V šedesátých letech hráli muži krajskou soutěž, krajský přebor
II. třídy nebo městský přebor Brna. Vždy se jednalo o soutěž,
z níž se nedalo sestoupit. Nejčastěji se střetávali s družstvy
brněnských oddílů, ale také s týmy z Jihlavy či Žďáru nad Sázavou na západě, po Prostějov na východě a Znojmo na jihu.

Nejlépe si vedli v podzimní části sezóny 1966/67, kdy se pohybovali v horní polovině tabulky.
K výrazným hráčům, kteří stříleli soupeřům větší počty branek, patřili v první polovině tohoto období Zachrdla, Hudec,
Matuška, Jára Pokorný, Jiří Šulc, Burián, Sležek, Jaroslav Slavík a Holič. V brance nejčastěji chytal Křípač. Po roce 1965 byl
nejúspěšnějším střelcem adamovských mužů Šváb. Z předchozího období se ještě prosazovali Zachrdla, Šulc a Slavík,
z nových hráčů je třeba jmenovat Jana a Luďka Pokorných,
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inž. Mencla, Kraváčka, Tejkala a Vodvářku. V brance postupně
nahrazoval Křípače Charvát, přeškolený fotbalový gólman Vacek či mladý Marek. Jednalo se často o „přespolní“ hráče, kteří
bydleli v Blansku nebo Babicích.
V sobotu 22. října 1966 odpoledne sehráli házenkáři v domácím prostředí mezinárodní zápas s rakouským klubem WAT
Meidling. Podlehli mu poměrem 17:20 (7:11), když ještě tři minuty před koncem utkání byl stav nerozhodný 17:17. O góly se
zasloužili Zachrdla (5), Šváb (4), J. Pokorný, Mencl, Kraváček a L.
Pokorný po dvou, v brance byl Křípač.
Tento mužský tým skončil svoji činnost na jaře roku 1969.
Z této doby se dochovaly zprávy o mistrovských zápasech se
Spartakem Žďár nad Sázavou (prohra 15:19) a VAAZ Brno (výhra 18:15), které se uskutečnily v dubnu. Důvodem ukončení
byl především nedostatek hráčů pro utkání, který se dlouhodobě pohyboval kolem nezbytného minima 7 mužů.
Přitom nelze několika jedincům upřít snahu o udržení tohoto sportu v Adamově. Zejména hráči Rychlík, Křípač, Matuška a Zachrdla odváděli dobrou trenérskou a organizátorskou
práci. V létě roku 1966 se podařilo sestavit družstvo dorostenců. Tvořili ho brankář Marek, Eda Pokorný, Cupák, Kozohorský,
Šumbera, Vodvářka, Pořízek, Bouška a Bárta. Na podzim tohoto roku již hráli krajskou soutěž. V následné sezóně 1967/68
vytvořili B družstvo mužů, ale již v říjnu byla adamovská družstva sloučena v jediné pro snížený zájem hráčů z obou družstev o start v zápasech.
Vraťme se zpátky do minulosti, tentokrát k ženám. Ty vytvořily družstvo dorostenek již několik týdnů po opětném založení oddílu házené. První zápasy odehrály v Brně v únoru 1956
na turnaji, kde nastupovaly v sestavě Glavinová, Schwarzová,
Šetinová, Polášková, Marta Šťovíčková, Borková a Přibylová.
Obsadily na něm 4. místo z pěti družstev. Na jaře vstoupily
do soutěží na úrovni kraje a hned bez porážky vyhrály svoji
skupinu. Kromě uvedených hráček se na hřišti objevily ještě Kyjonková (brankářka), Čapková, Štěrbáková a Bradáčová.
Nejlepší střelkyní byla Jarka Borková. Na kvalifikačním turnaji
o titul přeborníka Brněnského kraje se umístily na třetím místě za zkušenějšími družstvy Znojma a Hustopečí. Po úspěších
v jarní soutěži odehrály na podzim mistrovská utkání v krajském přeboru a přezimovaly v něm na 3. místě desetičlenné
tabulky.
V následujícím roce 1957 bylo toto dorostenecké družstvo
zařazeno na místo odvolaného Spartaku ZJŠ Brno do II. ligy
žen, což byla celostátní soutěž tvořená celky Lokomotiva Česká Třebová, Spartak Přerov, Jiskra Železný Brod, Sokol Bílovice, Dynamo Praha AT, Spartak Židenice a Spartak Karlín Dukla. Na jejich místo v krajském přeboru nastoupily nové dorostenky. Dále bylo vytvořeno družstvo starších žákyň, které
na úrovni kraje soupeřilo s Višňovou, Znojmem, Rouchovanami, Hustopečemi, MEZ Židenicemi, Miroslaví, Olbramovicemi, Vémyslicemi, Komínem a Bílovicemi. Z nových jmen se
u družstva žen objevila druhá ze sester Přibylových (Jiřina či
Marie), u dorostenek Maňoušková v brance, záložnice Kapounová a v útoku Cupáková a Jarka a Liba Spieglovy. Dorostenky
a žákyně vedl člen družstva mužů Všianský.
V sezoně 1957/58 hrály ženy nadále celostátní soutěž s Duklou
Karlín, Sp. Aviou Čakovice, Sp. Židenice, Sokolem Bílovice, Sokolem Rakvice, Sp. Pardubice a Lokomotivou Č. Třebová. Dorostenky v krajském přeboru soutěžily s Vémyslicemi, Komínem, Miroslaví, ZJŠ Brnem, MEZ Židenicemi, Měnínem, Heršpicemi, Znojmem a Juliánovem. Mezi žákyněmi jsou jako
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střelkyně branek zmiňovány Cupáková, Neterdová, H. Jírů a S.
Trávníčková.
V dalším soutěžním období 1958/59 hrály ženy krajský přebor,
v němž obsadily 3. místo, ale i tak postoupily spolu s vítěznou
Kuřimí opět do II. celostátní ligy. Mezi ženami jsou nově uváděny Pilátová v brance a Špatná v útoku. Dorostenky pak obsadily předposlední místo mezi 12 oddíly.
V tabulce II. ligy skupiny B zveřejněné na jaře roku 1960 měl
Spartak Adamov po odehraných 11 kolech 12 bodů za 6 vítězných zápasů. S aktivním skóre 49:42 byl na 4. místě z 8 družstev. Střelecky se dařilo zejména Jarce Borkové, Miladě Špatné
a Marii Přibylové. Na podzim v listopadu však již adamovské
ženy figurovaly na 2. místě výkonnostně nižšího přeboru kraje
za družstvem Slavoje Třešť. Tuto soutěž s nimi hrálo i B-družstvo Adamova, které ale bylo s jedinou vstřelenou brankou
poslední.
V roce 1961 skočily ženy na druhém místě krajského přeboru,
když porazily B-týmy Sp. ZJŠ Brno a Sp. Královo Pole a podlehly Sp. Velké Meziříčí a Jiskře Třebíč. To již hrály podle pravidel
mezinárodní házené. Z nových hráček se mezi ženami prosadily Míla Borková, Kleková a Matušková a u dorostenek Hamplová s Neterdovou. Družstva žen a dorostenek pokračovala
v krajském přeboru též v další sezóně 1961/62. V dorostenkách
začala dominovat Pražáková, chváleny byly Súhradová v brance spolu s H. Štrajtovou, Hřibovou a V. Trávníčkovou, stále se
střelecky uplatňovala Neterdová. Zejména tyto hráčky se zasloužily o to, že dorostenky vévodily po podzimu roku 1962
tabulce krajského přeboru. Ženy byly v sedmičlenné tabulce
páté se 4 body.
-dtk-

Zhodnocení činnosti
Sportovní komise 2014-2018
Sportovní komise byla ustanovena Radou města Adamova
jako poradní a iniciativní orgán v oblasti sportu a tělovýchovy.
Jako členy schválila zástupce sportovních spolků a předsedou
jmenovala pana Jiřího Němce, místostarostu města.
Neprodleně po svém ustanovení začala komise připravovat
dotační program pro podporu sportu a tělovýchovy. Jednalo
se o pravidla, na jejichž základě mohou sportovní spolky žádat
město o finanční podporu na svoji činnost, a dále pak o návrh
částek na jednotlivé kalendářní roky. Tyto dokumenty následně projednala Rada města Adamova a s drobnými korekcemi
je schválilo Zastupitelstvo města Adamova.
Žádosti o sportovní dotace pak komise dvakrát ročně kontrolovala a předkládala bodové výsledky a návrhy částek zastupitelům ke schválení. Za období let 2015 až 2018 bylo celkem
rozděleno 3.550.000,- Kč.
Přehled čerpání dotací z rozpočtu města na období
2015-2018 v Kč:
Fenyx pétanque Adamov....................117.175,TJ Sokol Adamov...................................478.143,Spartak Adamov ...............................1.246.005,Ajeto Adamov .........................................75.309,FK Adamov .............................................676.401,ŠK Adamov ............................................. 317.523,Kynologický klub Adamov ...................77.093,Volejbal Adamov......................................67.817,-

Judo klub Samuraj Adamov.............. 494.534,Kromě této činnosti Sportovní komise každý rok připravila
ankety k vyhodnocení nejlepších sportovců a kolektivů. Slavnostní vyhlášení se konalo vždy na přelomu ledna a února.
Na každém zasedání komise zaznívaly připomínky a podněty
pro zlepšení stavu a provozu veřejných sportovišť. Tyto byly
předkládány radě, většina z nich byla schválena a následně realizována.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sportovním organizacím za vzornou spolupráci v uplynulém volebním období. Dovolím si rovněž popřát všem adamovským sportovcům
pevné zdraví, sportovní úspěchy a tolik potřebné sportovní
štěstí. Věřím, že i v dalším volebním období bude mít sport
v Adamově zelenou a minimálně stejnou podporu jako v letech 2014-2018.
Jiří Němec
předseda Sportovní komise 2014-2018

Dětský den na Šipkárně
V rámci oslav Mezinárodního dne dětí uspořádal 5. 6. 2018 Šipkový klub ve spolupráci s městem Adamov již tradiční turnaj
pro mládež do 18 let. Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů a hráček,
což je zatím největší počet za dobu pořádání turnajů. Pro nejlepších 6 byly připraveny poháry a věcné ceny a na závěr se
pro všechny zúčastněné losovala tombola s dalšími cenami.
Po celou dobu turnaje bylo zajištěno pro účastníky občerstvení a sladkosti zdarma. Největší úspěch měla opět čokoládová
fontána s ovocem.

Výsledky turnaje:
1. Pilař Matěj			
2. Čáp Filip				
3. Polzer Matyáš			
4. Plaček Ondra			
5. Ujčík Marco			
6. Prudík Adam			
7. Pilař Jakub
8. Darmopil Tomáš
9. Prokůpek Martin
10. Polzer Tomáš
11. Kleveta Aleš
12. Pilát Roman
13. Sereda Vít
14. Hloušek Martin
15. Kurek Kuba
16. Skoumal Jan
17. Doha Petr
18. Pirek Patrik
19. Matoušek Marek
20. Kurek Simona
21. Skoumal Jáchym
22. Jančík Patrik
23. Szalka Jan
24. Křenek David
25. Poláček Tomáš
26. Kučera Mirek
Ing. Milan Dudík
Předseda Šipkového klubu
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Vycházka NS krajem říčky
Ponávky
V sobotu 21. července se za krásného počasí 16 turistů vypravilo na vycházku podél říčky Ponávky. Tento potok je dlouhý
17 km, pramení u Vranova, protéká několika obcemi a svou
pouť končí u nádraží v Králově Poli, kde vtéká do podzemí.
Vycházku jsme zahájili v Lelekovicích, prošli jsme krásnou
krajinou kolem chovného rybníka Jehnice a několika menších rybníčků. Na Ponávce stojí Vránův mlýn, který v současnosti slouží jako sochařský ateliér. Cestou jsou instalována sochařská díla z mezinárodního sympozia. Další zastavení bylo u bývalého nádraží Jehnice, které sloužilo od roku
1885 do roku 1967. Nádražní budova nyní patří soukromníkům, ale cedulka s názvem nádraží je na budově stále.
Po 9 km nám přišlo vhod občerstvení v restauraci u královopolského nádraží. Vycházku vedla Irča Antoszewska.

Pozvánka na turistické akce
Spartak Adamov, turistický oddíl KČT zve své členy a všechny
příznivce pobytu v přírodě na turistické akce:

Pochod po dálničním tělese R 43

Vycházka se uskuteční v sobotu 1. září 2018.
Délka vycházky 11 km.
Trasa: bus sokolovna v Boskovicích v 10.00 hod., Vanovice dálnice - Jevíčko.
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 9.19 hod., Skalice 9.50 hod.
Zpět: ze Skalice Os 17.12 hod.
Vycházku vede: Marta Opatřilová

Z Rohlenky do Mariánského údolí

Vycházka se uskuteční v sobotu 15. září 2018.
Délka vycházky 8 km.
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Trasa: Rohlenka - návrší Santon - Vinohrádky rozcestí - Mariánské údolí.
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 8.39 hod., dále Bus Brno-Úzká
9.45 hod.
Zpět: MHD do Brno - Židenice, odtud vlakem každou hodinu
Vycházku vede: Helena Kokrdová

Moravské Bránice - Ivančice

Vycházka se uskuteční v sobotu 28. září 2018.
Délka vycházky 13,5 km.
Trasa: Moravské Bránice - Ivančice letovisko - rozhledna Réna most Železňák - Moravské Bránice.
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 7.41 hod., Brno Os 8.49 hod.
Zpět: Moravské Bránice 14.31 hod.
Vycházku vede: Drahomíra Nesnídalová

S kolem kolem Adamova
Ohlédnutí za prázdninovými vyjížďkami:
Skupina přátel S kolem kolem Adamova zve všechny příznivce
cykloturistiky na tento zářijový výlet:
Brněnskýstoock projekt Dýcháme společně
Dne 15. 9. proběhne na Palackého náměstí v Brně charitativní
koncert na podporu Domova pro osoby se zdravotním postižením Tereza – Brněnskýstoock Dýcháme společně. Celá akce
bude ve stylu Woodstocku 69. Cena v předprodeji 250,- Kč,
cena na místě 350,- Kč. Akce je vhodná i pro děti.
Sraz v 12:30 na Ptačině u hodin, odkud společně vyrazíme přes
Útěchov.
Aktuální informace o plánovaných výletech naleznete na facebookové skupině S kolem kolem Adamova nebo na webu
města Adamova.
Za skupinu přátel S kolem kolem Adamova Lukáš Malý
(720 562 782, luk.maly@gmail.com).

In
Přálo nám i počasí, proto jakékoliv svlažení bylo vítáno.

Dvoudenní výlet na Znojemsko. Na hradě Bítov.

INZERCE
♦♦ 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.

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

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

♦♦ Sečení a mulčování trávy, tel. č.: 608 065 337.
♦♦ Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337.
♦♦ Chci touto cestou poděkovat za spolupráci makléři Karlu
Hynštovi při prodeji chaty. Chová se jako opravdový profesionál a jednání s ním je přátelské. Poradil mi, jak mám postupovat, co je potřeba vyřídit. Byl jsem maximálně spokojený. K. Kořínek, Kanice.

♦♦ Hledám pronájem bytu 1+kk v Adamově, zn. spěchá, tel. č.
731 316 859.

♦♦ Zajištění manželé koupí byt 2+1 nebo 3+1 na Ptačině. Tel.
735 137 107

♦♦ Koupím menší byt s výtahem v Adamově. Tel. 605 365 032
♦♦ Koupíme chalupu nebo chatu k odpočinku tak do 50 km
od Brna. Tel: 602102038

♦♦ Koupím menší byt 1+kk až 2+1. Máme hotovost. Telefon:
604508585

♦♦ Koupím garáž v Adamově na Horce, tel. 739 219 842
♦♦ Přenechám dvojhrob na starém hřbitově v Adamově. Fi-

nanční vyrovnání po dohodě. Ostatní informace na tel.
603 511 178

Chcete vědět, za kolik můžete prodat
vaši nemovitost v Adamově a okolí?
Získejte ZDARMA odhad tržní ceny.

Ing. Karel Hynšt
tel: 604 533 466

karel.hynst@re-max.cz
www.karelhynst.cz
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www.realityhynstova.cz

RK Gruber
Od roku 1996 jsme tu pro Vás.
www.rkgruber.cz
Tel: 608 770 967, 606 185 325
e-mail: info@rkgruber.cz

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Potřebujete prodat byt či dům v Adamově?
Máme na Vaši nemovitost kupce. S hotovostí
nebo předschválenou hypotékou.

Obchodní centrum JEŽEK

Uvažujete
o prodeji či koupi
nemovitosti
a nevíte si rady?
Spojte se s realitním
specialistou
pro tuto oblast
(12 let praxe)

Jsem tu
pro Vás

Naléhavě poptáváme:
- Byt 2+1 (na tento typ bytu v Adamově máme 4
vážné zájemce).
- Byt 1+1 v Adamově
- RD v Adamově 3+1 a větší. Máme 3 kupující.

Odměna za tip.

Naši spokojení
klienti nám píší:
https://www.realityhynstova.cz/reference

www.rkgruber.cz

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ  +420 775 582 092

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů

Roman Pilát

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

25/25 Mb

450,-

6 měsíců
za

360,-

ADA-NET KLASIK

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

50/50 Mb 100/100 Mb

500,-

9 měsíců
za

360,-

600,-

12 měsíců
za

360,-

až

C
30 HD programů

až

60 TV programů

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

celkem již v ceně !!!

BEZ set-top boxu funguje 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 30.9.2018 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

EN CZ HD

Dokumentární kanály
GO

EN

EN CZ

CZ

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace pro AndroidTV. Rozšiřujeme tak naší paletu platforem o další! Android TV obsahují SmartTV značky:
• Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos a set top boxy • NVIDIA, • Mi box, • Razer Forge TV.
Android TV se bude chovat jako nový typ SmartTV.
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, L. Malý. Odpovědný pracovník L. Malý. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Lukáš Malý, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04
Adamov, e-mail lukas.maly@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. 9. 2018. Příští uzávěrka: 17. 9. 2018.
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