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Popisy obrázků pod fotky

Doprava Vánočního stromu kdysi a dnes

Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. 
Nastává doba před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle plné pohody, 
sváteční nálady a radosti jak pro děti, tak jejich rodiče. Přejeme Vám, abyste si letoš-
ní Vánoce prožili ve zdraví a pohodě, abyste se v době svátků vzdálili všem všedním 
starostem. Zároveň bychom Vám rádi popřáli do roku 2019 hodně štěstí, zdraví, lás-
ky, spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města, Jiří Němec, místostarosta města
Pracovníci MÚ, MKS, MKM a Kulturně informační komise
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

20.12.2018 Dopoledne s pohádkou: KAMARÁDI V BETLÉMĚ MKS Adamov

20.12.2018 17:00 Vánoční včelařské setkání MKS Adamov

22.12.2018 18:30 Hokej muži: HC Veverská Bítýška - Spartak Adamov
Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního 
hokeje

23.12.2018 VÝSTAVA BETLÉMŮ ze sbírky Františka Mazala MKS Adamov

24.12.2018 Čtyři adventní a jedno sváteční zastavení MKS Adamov

1.1.2019 08:30 Novoroční výstup na Babí lom - Novoroční čtyřlístkek 2019 Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

5.1.2019 15:00 Hokej muži: Spartak Adamov - TJ Sokol Černá Hora
Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního 
hokeje

26.1.2019 09:40 Poznáváme Brno Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách jed-
notlivých 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.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE V ROCE 2018 PODÍLELI NA AKCÍCH PRO 
NAŠE ADAMOVSKÉ OBČANY. BEZ VAŠEHO NADŠENÍ A ODHODLÁNÍ PRO 
DOBROU VĚC A VYŽITÍ OBČANŮ BY NEBYL ROZSAH AKCÍ TAK BOHATÝ.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města
Jiří Němec - místostarosta města

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Oznamujeme občanům, že slavnost-
ní ohňostroj k  přivítání Nového roku 
se uskuteční 6. 1. 2018 v  17:45 hodin 
z  ulice Ronovská (přechod k  základní 
škole). Z  důvodu bezpečnosti žádáme 
občany, aby se v  době konání ohňo-
stroje nepohybovali v  blízkosti toho-
to místa. Ohňostroj je vhodné sledovat 
od Domu služeb, z horní ulice Opleta-
lova mezi domy č. 30 a  č. 32 a z okolí 
hřiště Jilemnického. Občané z  Horky 
mohou využít spoje MHD s  odjezdem 
z  Horky v  17:12 a  příjezdem na  Ptači-
nu v  17:26. Zpět jede autobus MHD 
v 18:10. V případě nepříznivého počasí 
proběhne ohňostroj v  náhradním ter-
mínu, který bude včas oznámen.
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva obce
Na  1. zasedání Zastupitelstva města Adamova kona-
ném dne 1. 11. 2018 byla zvolena mandátová komise, která 
následně ověřila platnost voleb členů Zastupitelstva města 
Adamova kontrolou osvědčení o zvolení a protokolu o průbě-
hu voleb ČSÚ.
Následovalo složení slibu členů zastupitelstva. Všichni čle-
nové zastupitelstva řádně a zákonem o obcích předepsaným 
způsobem složili slib, žádný člen zastupitelstva neodmítl slo-
žit slib ani nesložil slib s výhradou. Následně byla zvolena vo-
lební komise.
Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty. Ná-
sledně bylo určeno, že starosta a místostarosta budou funkci 
vykonávat jako dlouhodobě uvolněni.
Ve veřejné volbě starosty byl zvolen navržený kandidát Bc. Ro-
man Pilát, MBA, v  následné veřejné volbě místostarosty byl 
zvolen navržený kandidát pan Jiří Němec.
Aklamací byli zvolení také navržení členové rady města 
Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka a PhDr. Jaroslav Budiš.
Následně Zastupitelstvo města Adamov zřídilo finanční a kon-
trolní výbor. Coby předseda finančního výboru byl zvolen 
RNDr.  Karel Truhlář. Jako předseda kontrolního výboru byla 
zvolena PharmDr. Jana Novotná.
Dále bylo rozhodnuto o výši odměny za výkon funkcí neuvol-
něných členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo města Adamova vydalo Jednací řád Zastupitel-
stva města Adamova včetně přílohy č. 1.
Na  závěr Zastupitelstvo města Adamova uložilo starostovi 
předložit návrh rozpočtového provizoria na  období leden – 
únor 2019 ke schválení Zastupitelstvu města Adamova a před-
ložit návrh rozpočtu na rok 2019 ke schválení Zastupitelstvu 
města Adamova.
Na  2. zasedání Zastupitelstva města Adamova kona-
ném dne 26. 11. 2018 byl Jiří Němec pověřen řízením Městské 
policie Adamov.
Zastupitelstvo města Adamova zvolilo za  členy finančního 
výboru Ing.  Vladimíra Bílého, Márii Koudelovou, Ing.  Petra 
Slavíčka a  Kamila Vašíčka. Za  členy kontrolního výboru pak 
Ing. Miroslava Kašného, Hanu Markovou, Jiřího Baisu a Anto-
nína Procházku.
Dále byl Jiří Němec schválen jako tzv. určený zastupitel, který 
bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovacích do-
kumentací města Adamova.
Bylo schváleno uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fon-
du města Adamova.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí neinvestiční 
účelové dotace ve výši 135 tisíc Kč na výdaje v souvislosti s ko-
náním voleb do obecního zastupitelstva.
Na  základě avíza z  KrÚ JMK obsahující informaci o  uvolnění 
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy v  rámci Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, bylo schváleno přijetí dotace z MŠMT ve výši 
2.027.003,- Kč a to na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. 1071/57/7.1.1/2015, na projekt „Šablony II“.
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí změnu Roz-
hodnutí o  poskytnutí dotace na  projekt „Rozšíření odborné 

výuky ZŠ Ronovská v Adamově“, který se týká změn termínů 
akce.
Byl schválen „Plán financování a obnovy vodovodů a kanaliza-
cí“ pro období 2019 – 2023.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2018.
Na závěr nebyl schválen Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastu-
pitelstva města Adamova.

Z jednání Rady města Adamova
Na  1. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 11. 
2018 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 43. zase-
dání Kulturně informační komise, která se konala dne 16. 10. 
2018.
Rada města zřídila tyto komise:
 • povodňová komise, její předsedou byl jmenován Bc. Roman 
Pilát, místopředsedou Jiří Němec, členy pak PhDr.  Jaroslav 
Budiš, Mgr. Jana Burianová a Ing. Petr Kupka.
 • kulturně-informační komisi, její předsedou byl jmeno-
ván PhDr.  Jaroslav Budiš, členy pak Bc.  Roman Pilát, MBA, 
PhDr. Vlasta Kubenová, Lukáš Malý, Jitka Králíčková a Kamil 
Vašíček.
 • komise Sbor pro občanské záležitosti, její předsedkyní byla 
jmenována Jitka Králíčková, členy pak Lenka Maláková, Hana 
Marková, Anežka Machulová, Anna Hedejová, Alena Bláho-
vá, Mgr. Helena Ličková a Mgr. Světlana Baborská.
 • komise pro udělování čestného občanství obce, její předse-
dou byl jmenován PhDr. Jaroslav Budiš, členy pak Bc. Roman 
Pilát, MBA, Jiří Němec, RNDr. Karel Truhlář, Lenka Maláková, 
Jitka Králíčková, Lenka Vrožinová a Lukáš Malý.
 • sportovní komise, její předsedou byl jmenován Jiří Němec, 
členy pak Ing. Milan Dudík, Miroslav Svědínek, Bc. Jan Ostrý 
a Jiří Němec st.
 • komise podpory komunitního života, její předsedou byl 
jmenován RNDr. Karel Truhlář, členy pak Mgr. Lenka Dohová, 
Lukáš Malý a Jiří Němec.
 • komise pro přidělování bytů s  přijatou dlouhodobou zálo-
hou na nájemné, její předsedkyní byla jmenována Věra Je-
nyšová, členy pak Mgr. Dobra Moserová a Silvie Můčková.
 • komise MHD, její předsedkyní byla jmenována Věra Jenyšo-
vá, členy pak Jiří Němec, Ing. René Adámek, Jitka Králíčková, 
Mária Koudelová, Richard Maňoušek a Mgr. Dobra Moserová.
 • likvidační komise, její předsedou byl jmenován Vladimír Suk, 
členy pak Bc. Renata Večeřová a Ing. René Adámek.
 • hlavní inventarizační komise, její předsedou byl zvolen Jiří 
Němec, členy pak RNDr. Karel Truhlář a Bc. Dita Mašková.

Se společností E.ON Energie, a.s. byla uzavřena Smlouva 
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého na-
pětí č. 9551660592 a 9551678129.
Na  užívání uvolněného bytu zvláštního určení č. 38 v  Domě 
s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 byla s žadatel-
kou, která se umístila na 1. místě v pořadí žadatelů sestaveném 
pracovní skupinou, uzavřena Smlouva o nájmu bytu zvláštní-
ho určení č. 6/2018/B. 
V  rámci akcí organizovaných Komisí podpory komunitního 
života s názvy „Pyšníme se svým okolím“ konané dne 21. 11. 
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2018 a  „Mikulášský běh – Vlásenka 2018“ konané dne 8. 12. 
2018 byly poskytnuty věcné dary.
Byla schválena výroční zpráva o  činnosti za  školní rok 
2017/2018 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Adamov. Následně byla schválena odměna ředitelce pří-
spěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Adamov.
Pro nový Bikepark Adamov na Sklaďáku byl schválen Provoz-
ní řád.
Dále byla schválena smlouva o  právu provést stavbu mezi 
Městem Adamov a manželi Černými.
Rada města Adamova vzala na  vědomí výpověď nájemní 
smlouvy č. 21/2016/B.
Byl schválen vzor Dodatku Smlouvy o  nájmu bytu pro byty 
na ul. Komenského 6 a byty zvláštního určení pro byty na ul. 
Komenského 1 a 6.
V  souladu se zněním čl. 5 Pravidel pro hospodaření s  byty 
v  majetku Města Adamova bylo schváleno pořadí žadate-
lů o pronájem uvolněného bytu na ul. Komenského 6 sesta-
vené pověřenou pracovní skupinou dne 9. 11. 2018. Zároveň 
byly schváleny smlouvy o nájmu bytu č. 02/2019/B, 03/2018/B, 
01/2019/B s žadateli umístěnými na 1. místě v sestaveném po-
řadí.
Se společností EXPONO Steelforce, a.s. byla uzavřena Smlouva 
o pronájmu místa na sloupech veřejného osvětlení č. 02/2018/
VO.
Se společností ADAVAK, s.r.o. byl uzavřen Dodatek č. 4 Nájem-
ní smlouvy č. 02/2009.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 16/2018 a 17/2018.
Se společností AUTOS, spol. s.r.o. byla uzavřena smlouva 
na nákup osobního vozidla.
Dále byl schválen Plán inventur Města Adamova pro r. 2018.
Na  závěr byl schválen program 2. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova.
Na  2. schůzi Rady města Adamova konané dne 26. 11. 
2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 1. zasedání Kulturně 
informační komise, která se konala dne 21. 11. 2018.
Základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s. v  Adamově 
byla z rozpočtu města poskytnuta dotace ve výši 10.000,- Kč.
Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtové-
ho opatření č. 8/2018.
Se společností E.ON Energie, a. s. byl uzavřen Dodatek č. 10 
ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro pro-
dukty řady Small business.
Na závěr byla mezi Obchodní akademií, Střední odbornou ško-
lou knihovnickou a  Vyšší odbornou školou, p.o. Brno a  Měs-
tem Adamov, na období od 1. 12. 2018 do 15. 1. 2019, uzavřena 
Smlouva o zajištění studentské praxe.
Na 3. schůzi Rady města Adamova konané dne 5. 12. 2018 
Rada města Adamova vzala na  vědomí zápis z  1. zasedání 
Sportovní komise, která se konala dne 29. 11. 2018.
Rada města Adamova schválila termíny svatebních obřadů 
na rok 2019.
Byl schválen text Zadávací dokumentace – V 00328 – dodáv-
ka hasičského vozidla pro veřejnou zakázku malého rozsahu, 
byla také schválena komise pro otvírání obálek a hodnoticí ko-
mise pro vyhodnocení zakázky.
Rada města Adamova k vnitřnímu předpisu č. 4/2018 schválila 
Dodatek č. 1.
Poté schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 18/2018.

Pro publikaci „Historie Adamova a jeho strojíren I“ byla schvá-
lena prodejní cena 600 Kč + aktuální sazba DPH.
Bylo schváleno poskytnutí finančního daru z rozpočtu Města 
Adamova Hospici sv. Alžběty o.p.s. ve výši 4.000 Kč.
Byl schválen předložený rozpočet na rok 2019 a střednědobý 
výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Městskému kulturnímu 
středisku Adamov, příspěvkové organizaci a  Základní škole 
a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci.
Na  závěr byl schválen program 3. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat ve středu 12. prosince 
2018.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Termíny svatebních obřadů 
na rok 2019
Rada města Adamova na  svém 3. zasedání dne 5.12.2018 
schválila následující termíny svatebních obřadů na rok 2019:
Leden  Červenec
12. 1. 2019 20. 7. 2019, 27. 7. 2019 
Únor  Srpen
9. 2. 2019  10. 8. 2019, 24. 8. 2019 
Březen  Září
23. 3. 2019  7. 9. 2019, 21. 9. 2019 
Duben  Říjen
6. 4. 2019, 20. 4. 2019 19. 10. 2019
Květen  Listopad
18. 5. 2019, 25. 5. 2019 30. 11. 2019
Červen  Prosinec
22. 6. 2019, 29. 6. 2019 7. 12. 2019
Současně Rada města Adamova schválila obřadní síň Městské-
ho úřadu Adamov jako úředně určenou místnost pro konání 
svatebních obřadů.
Na základě žádosti snoubenců může matrika povolit uzavření 
manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním 
obvodu. Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stano-
venou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je vybírán 
správní poplatek Kč 1.000,- dle platného zákona o správních 
poplatcích.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 1. prosince 2018 proběhlo na Městském 
úřadě v Adamově vítání občánků. Do života byly 
přivítány tyto děti:
 25. 09. 2018 Anežka Rutová, Petra Jilemnického 23
 26. 09. 2018 Tomáš Knecht, Údolní 1
 29. 09. 2018 Matěj Hájek, Družstevní 6
 13. 10. 2018 Zoja Zouharová, Družstevní 7
 30. 10. 2018 Ondřej Straka, Petra Jilemnického 17
 5. 11. 2018 Anna Pavloňová, Sadová 18

Blahopřejeme
 2. 12. 2018 František Bárta, 70 roků, Petra Jilemnického 23
 7. 12. 2018 Věra Scheirichová, 70 roků, Komenského 1
 12. 12. 2018 Jarmila Hnátovičová, 85 roků, Opletalova 32
 19. 12. 2018 Marie Povalačová, 75 roků, Sadová 21
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23. 12. 2018 Štěpánka Fajmanová, 85 roků, Komenského 7
24. 12. 2018 Karel Pásek, 81 rok, Sadová 20
26. 12. 2018 Eduard Boháček, 86 roků, Fibichova 36
28. 12. 2018 Vlastimil Fejfar, 83 roky, Petra Jilemnického 13
31. 12. 2018 Antonín Valoušek, 82 roky, Komenského 3

Blahopřejeme k sňatku
 22. 11. 2018 Martin Skřivánek – Lenka Hanusová, sňatek 

Městský úřad Adamov
 1. 12. 2018 Vojtěch Pfeffer – Narumol Rujiruchakorn, sňatek 

Městský úřad Adamov

Informace ze svodky událostí 
MP Adamov
Vybrané události z října a listopadu 2018 konkrétně:

 ♦ V nočních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno 
výpravčím ČD, že právě vyšel před staniční budovu a všimnul 
si, že je pomalovaná barvou. Dále výpravčí strážníkům sdělil, 
že viděl a  slyšel osoby, které se právě kolem budovy pohy-
bovaly, poté nastoupily do vozidla a z místa odjely. Výpravčí 
strážníkům popsal vozidlo i  směr, kam odjelo. Pro strážníky, 
kteří právě prováděli hlídkovou činnost, pak již nebyl problém 
vozidlo zastavit a  přistihnout tak pachatele bezprostředně 
po spáchání TČ tzv. sprejerství. Osoby nemluvily česky, a tak 
byly na místo přivolána hlídky OO PČR i cizinecké policie. Bylo 
jasné, že pachatel se nachází v uvedeném vozidle, ale osoby 
zpočátku nechtěly moc spolupracovat. Na  místě se však po-
dařilo získat dostatek důkazů vedoucích k vypátrání konkrét-
ní osoby, kterou si převzala hlídka OO PČR Blansko k dalšímu 
opatření. 

 ♦ Ke zraněnému řidiči autobusu MHD přivolali strážníky dva 
muži, kteří právě projížděli kolem odstaveného autobusu 
na ul. Nádražní a všimli si, že s řidičem není něco v pořádku. 
Když se strážníci dostavili na  místo, zjistili, že řidič se dostal 
do  konfliktu se dvěma zřejmě podnapilými nebo jinak „po-
vzbuzenými" mladíky, kteří mu způsobili zranění úderem te-
leskopického obušku. Poté z místa utekli. Strážníci po mladí-
cích na místě pátrali, avšak marně. V dalších dnech se podařilo 
ustanovit totožnost obou mladíků, kteří budou dále požádáni 
o podání vysvětlení. Celá věc bude postoupena k projednání 
příslušnému správnímu orgánu jako podezření ze spáchání 
přestupku proti občanskému soužití. 

 ♦ O  pomoc strážníků požádal majitel hotelu Pod Horkou, 
když si nevěděl rady s  jedním z hostů, který odmítal opako-
vaně opustit hotelový pokoj, porušoval domovní řád a měl již 
několikrát písemně podepsané ukončení ubytování. Celá věc 
byla o  to citlivější, jelikož z  nevhodného chování muže měl 
řekněme „oprávněnou" obavu nejeden host hotelu. Strážní-
ci věc na místě prověřili, požádali všechny dotčené o podání 
vysvětlení ke zjištění skutečného stavu věci a nabyli podezře-
ní, že by se mohlo jednat o TČ Neoprávněný zásah do práva 
k domu, bytu nebo nebytovému prostoru, a proto celou věc 
postoupili k projednání na OO PČR Blansko.

 ♦ Opilého řidiče, který usedl za volant svého vozu a snažil se 
zaparkovat na ul. P. Jilemnického, nahlásil strážníkům všíma-
vý občan Adamova. Všimnout si tohoto řidiče nebylo zřejmě 
těžké, jelikož při své snaze naboural minimálně jedno vozidlo 
a několikrát se otřel o opěrné zdi parkoviště. Strážníkům se po-

dařilo dorazit v době, kdy ještě mohli muže na místě "zadržet" 
pro podezření ze spáchání TČ Ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, která si 
spolu s hlídkou řešící dopravní přestupky převzala věc k další-
mu prošetření. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Rozšířená nabídka 
pečovatelské služby 
Pečovatelská služba města Adamova je sociální služ-
bou, která má ve  městě Adamově dlouholetou tradici 
a  od  roku 2007 je službou registrovanou podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, ve  znění pozděj-
ších předpisů. Tato služba patří pod Město Adamov a  fun-
guje jako součást odboru sociálních a  správních věcí Měst-
ského úřadu Adamov, se sídlem Pod Horkou 101/2, 679  04 
Adamov. Tým pečovatelské služby je složen z  pracovní-
ků v  sociálních službách (pečovatelek), sociálních pracov-
nic a  vedoucí služby. Kontakt na  nás: 516  499  624 nebo 
516  499  625, mobil 602  788  015 nebo 605  206  656  
e-mail: social@adamov.cz. 
Pokud žijete a zdržujete se na území města Adamova, 
jsme zde právě pro Vás, abychom Vám na základě va-
šich individuálních potřeb ve sjednanou dobu ve Vaší do-
mácnosti pomohli, ať už bydlíte ve vlastním bytě, v bytě 
v DPS či jinde. 
Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním po-
stižením, osobám s  chronickým onemocněním a  ro-
dinám s dětmi, a to bez omezení věku. 
Mohou to být ti z  Vás, kdo máte rozhodnutí o  starobním 
důchodu, trpíte chronickým onemocněním, které trvá del-
ší dobu (podle vyjádření ošetřujícího lékaře minimálně půl 
roku), máte průkaz osoby se zdravotním postižením nebo 
rozhodnutím o  invaliditě ve  II. či III. stupni a  rodiny s  dětmi, 
ve kterých se současně narodily tři a více dětí nebo které se 
dostaly do nepříznivé sociální situace pro přechodné důvody, 
např. pro nemoc či operaci a potřebují tuto podporu, než tyto 
důvody pominou.
Služba není určena tomu, kdo se nenachází v nepří-
znivé sociální situaci, nemá sníženou soběstačnost 
a  je schopen svoji situaci řešit sám nebo za  pomoci 
své rodiny případně jiných služeb.
Pečovatelská služba města Adamova je od  ledna roku 2019 
poskytována v jiném čase, než jste byli zvyklí, a abychom Vám 
mohli co nejvíce pomoci, došlo k  jejímu rozšíření, a  to i per-
sonálně. 
Službu Vám budeme poskytovat v  základní pracovní 
době od 7.00 do 15.30 hodin každý všední den, nad 
rámec této základní doby od  15.30 do  19.00 hodin 
kaž dý všední den a  od  7.00 do  19.00 hodin o  víken-
dech a státních svátcích. 
Nad rámec základní pracovní doby bude služba určena těm 
z Vás, kdo budete využívat běžnou péči v základní době. 
Nabízíme vše to, co je uvedeno jako jednotlivé úkony v našem 
sazebníku, a  to, co je podrobně rozepsáno v  popisu našich 
úkonů, zveřejněném na www.adamov.cz v sekci s názvem Pe-
čovatelská služba. 
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 CENA pracovní dny 
7.00 – 15.30 hodin

CENA pracovní dny 
15.30-19.00 hodin, 

SO, NE, svátky

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hy-
gienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

3. pomoc při použití WC 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám di-
etního stravování

75,--Kč/oběd
(neposkytuje se)

75,--Kč/oběd
(neposkytuje se)

2. dovoz nebo donáška jídla 15,--Kč/úkon 30,--Kč/úkon

3. pomoc při přípravě jídla a pití 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

4. příprava a podání jídla a pití (v rozsahu úkonů 3. a 4.) 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, 
úklidu po malování

120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

3. donáška vody 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

5. běžné nákupy a pochůzky 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybave-
ní domácnosti 

120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

7. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy, 70,--Kč/kilogram 70,--Kč/kilogram

8. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 70,--Kč/kilogram 70,--Kč/kilogram

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

2. doprovázení dospělých do  školy, školského zařízení, zaměstnání, k  lékaři, 
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení 
zpět

120,--Kč/hodinu 130,--Kč/hodinu

Úkony za hodinu se počítají podle skutečně spotřebovaného 
času k jejich zajištění a pokud netrvají celou hodinu, výše této 
úhrady se poměrně krátí. Jednotka Kč/hodinu vychází tak, že 
za 1 minutu výkonu 120,--Kč/hodinu je cena 2,--Kč. Jednotka 
Kč/úkon se hradí celou cenou za stanovený úkon bez ohledu 
na čas. Jednotka Kč/kilogram se hradí podle skutečně zváže-
ného čistého prádla. 
V případě vašeho zájmu o tuto službu můžete použít žá-
dost, která je zveřejněna na  stránkách www.adamov.cz 
v  sekci s  názvem Pečovatelská služba a  poslat nám ji či 
přinést na úřad nebo se na nás můžete obrátit telefonicky 
či e-mailem a my naopak přijdeme za Vámi. 
Rádi bychom Vás ujistili o tom, že cílem naší služby je co nej-
více Vám pomoci. 

Chceme, abyste mohli setrvat ve  svém domácím prostře-
dí a aby se co nejvíce oddálilo řešení Vaší situace umístěním 
do pobytového zařízení sociální péče či jinam. 
Chceme Vám pomoci a podpořit Vás v těch činnostech, které 
sami nezvládáte, pomoci Vám udržet kontakt s rodinou, přá-
teli a známými a poskytovat Vám takovou službu, která bude 
Vašim potřebám a požadavkům individuálně přizpůsobena. 
Chceme Vám pomoci i při řešení vašeho aktuálního sociálního 
problému a poskytnout vám i základní sociální poradenství. 
Neváhejte se tedy na nás obrátit. 
Tým Pečovatelské služby města Adamova se na  Váš zájem 
o tuto službu bude těšit a věřit, že budete s naší novou tváří 
opravdu spokojení. 
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Termíny uzávěrek  
Zpravodaje rok 2019
NÁZEV ČÍSLO UZAVĚRKA
Únorové vydání 02/2019 15.1.2019
Březnové vydání 03/2019 15.2.2019
Dubnové vydání 04/2019 15.3.2019
Květnové vydání 05/2019 15.4.2019
Červnové vydání 06/2019 15.5.2019
Červencové a srpnové vydání 07 + 08/2019 17.6.2019
Zářijové vydání 09/2019 15.8.2019
Říjnové vydání 10/2019 16.9.2019
Listopadové vydání 11/2019 15.10.2019
Prosincové vydání 12/2019 15.11.2019
Lednové vydání 01/2020 11.12.2019

POPLATKOVÉ OBDOBÍ 2019
Zastupitelstvo města Adamova na svém 3. zasedání ko-
naném dne 12. 12. 2018 schválilo výši sazby poplatku 
za  provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů, a  to 600,- Kč za  osobu. Tato sazba je platná  
od 1. 1. 2019. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezmě-
něny. Úhrady platební kartou nebo v hotovosti na po-
kladně budou možné od 15. 1. 2019.
Tato poplatková povinnost se týká také osob, které mají 
na území města ve vlastnictví stavbu určenou k  individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba. Tato poplatková povinnost vznikla 
1. 1. 2013.
Dále se poplatková povinnost týká cizinců, kteří mají na úze-
mí České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt 
ve městě na dobu delší než 90 dnů.

Informace pro platbu v hotovosti na pokladně:
PLATBA ZA  ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA  RODINU 
ANI BYT, ALE ZA OSOBU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NA-
HLÁSIT NA  POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA  KTERÉ CHCETE 
ÚHRADU PROVÉST. Úhradu je možné provádět za  jednotlivé 
členy rodiny postupně, nejpozději však do 30. 6. 2019.
Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti 
na  pokladně Městského úřadu Adamov v  úřední hodiny Po, 
St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 
14:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převo-
dem na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo 
poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz poplatky 
v uvedené tabulce.

Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správ-
ci poplatku na jeho e-mailovou adresu: silvie.muckova@ada-
mov.cz identifikační údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, 
za které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH 
A  SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI 
ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁ-
NY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

Odbor ekonomický

Přívětivý úřad 
1. místo pro město Adamov v Jihomoravském kraji 
obcí v kategorii II. typu 2018
Ceny pro přívětivé úřady jsou rozdány. Dne 29. listopadu 2018 
se sešli zástupci nejpřívětivějších úřadů obcí s  pověřeným 
obecním úřadem na  půdě Ministerstva vnitra, aby převzali 
ocenění Přívětivý úřad za nadstandardní kvalitu služeb posky-
tovaných občanům.
Soutěž probíhala pod záštitou JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., 
náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a  státní 
správy pověřeného řízením sekce veřejné správy.
Starostové a tajemníci z celé republiky obdrželi diplomy a tra-
diční samolepky stvrzující přívětivost jejich úřadů z  rukou 
Ing. Ondřeje Mátla, MPA, MSc., vedoucího kanceláře náměst-
ka Petra Mlsny, a  Ing. Zuzany Dvořákové, zástupkyně ředite-
le odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. 
Celkem bylo předáno 13 cen pro krajské vítěze, 3 ceny pro tři 
nejlepší úřady v rámci ČR a také cena pro „skokana roku“, který 
zaznamenal největší meziroční posun v pořadí.

NÁZEV POPLATKU SPLATNOST SAZBA POPLATKU POZNÁMKA
POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a každého dalšího psa téhož držitele SS 1341002019
rodinný dům 30.6.2019 300,- Kč 450,- Kč

30.6.2019 150,-Kč 225,- Kč Důchodce
ostatní místa 30.6.2019 700,- Kč  1 000,- Kč

30.6.2019 200,- Kč 300,- Kč Důchodce
KOMUNÁLNÍ ODPAD 30.6.2019 600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 2/2018 SS 1340002019
ZAHRÁDKY 31.1.2019 dle uzavřené smlouvy SS 10122131
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Pořadí
Na  prvních třech místech v  rámci celé ČR se umístily úřady 
měst: 1) Příbor, 2) Úvaly a  3) Klášterec nad Ohří. Skokanem 
roku bylo město Jesenice.

Krajští vítězové

Kraje Vítěz
Jihočeský Veselí nad Lužnicí
Jihomoravský Adamov
Karlovarský Nejdek
Královéhradecký Hostinné
Liberecký Lomnice nad Popelkou
Moravskoslezský Příbor
Olomoucký Moravský Beroun
Pardubický Letohrad
Plzeňský Starý Plzenec
Středočeský Úvaly
Ústecký Klášterec nad Ohří
Vysočina Třešť
Zlínský Bojkovice

Způsob přihlášení
Na začátku září 2018 byl starostům a tajemníkům z obcí s po-
věřeným obecním úřadem rozeslán elektronický on-line do-
tazník k  soutěži Přívětivý úřad 2018 v  kategorii obcí II. typu. 
Zástupci obcí mohli tento dotazník vyplňovat a elektronicky 
odeslat odboru strategického rozvoje a  koordinace veřejné 
správy Ministerstva vnitra do konce září 2018.

O soutěži
Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a  otevře-
ností obecních a  městských úřadů vůči občanům a  jejich 
potře bám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nad-
standardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kva-
litě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst 
a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.

Publikace dobré praxe
Soutěž opět doprovázel sběr příkladů dobré praxe a  vydá-
ní publikace. Cílem publikace je nabídnout inspiraci dalším 
obecním a městským úřadům České republiky.
Chci z tohoto místa poděkovat všem spolupracovníkům 
a zaměstnancům města Adamova.

                             
 

ÚŘAD PRÁCE ČR, KRAJSKÁ POBOČKA V BRNĚ, 
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ BLANSKO 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

 

V období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 budou úřední hodiny 
Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Blansko, 

výjezdového pracoviště Adamov  
realizovány v těchto dnech: 

 
          

24. ledna 2019           25. dubna 2019 
 

21. února 2019            23. května 2019 
 

21. března 2019             20. června 2019 
 

od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
 
 JUDr. Jitka Lorková 
 ředitelka kontaktního pracoviště Blansko 
 

Město Adamov provozuje vysílání místního digitálního vysílání. 
Adamovský infokanál vysílá v pozemním digitálním vysílání DVB-T z 
vysílače Alexandrova rozhledna a to na kanále 32.

Od počátku vysílání se můžete na různých akcích potkávat s redaktorkou 
Alenou Horákovou a kameramanem Markem Černým. Tento tým pro 
nás připravuje každý měsíc videoreportáže z aktuálního dění v našem 
Adamově. Účastní se akcí a událostí v rámci natáčení, tu a tam vás osloví 
s otázkou do ankety. Děkujeme obyvatelům města, kteří se aktivně 
zapojují do reportáží v rámci anket, ale i všem ostatním za toleranci.

Jsou průběžně po celý rok oslovováni sportovními, kulturními a 
jinými organizacemi působícími ve městě. Všichni mají možnost být 
zachyceni se svými aktivitami.  Videoreportáže se stávají do budoucna 
videokronikou, nad kterou mnozí ze současných obyvatel budou 
vzpomínat. Stejně tak videoreportáže budou historii města připomínat 
mladším generacím a jeho budoucím obyvatelům.

Děkujeme oběma velmi srdečným lidem za celoroční spolupráci s 
našim městem. Přejeme vám mnoho štěstí a zdraví v roce 2019 a těšíme 
se na viděnou.
   Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Znáte je z vysílání ...
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2019, služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
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5.1. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
6.1. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
12.1. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
13.1. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
19.1. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
20.1. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550
26.1. MUDr. Grenarová Marie Poliklinika Blansko, Sadová 33 724 081 182
27.1. MDDr. Veselý Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 792 325 591

Ú
no

r

2.2. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788
3.2. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 516 419 538
9.2. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
10.2. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4 516 446 428
16.2. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155
17.2. MDDr. Vrbová Knínice u Boskovic, 330 516 452 808
23.2. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
24.2. MDDr. Janáč Boskovice, Lidická 10 537 021 289

Bř
ez

en

2.3. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
3.3. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
9.3. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074
10.3. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499
16.3. MDDr. Gořulová Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 792 325 594
17.3. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
23.3. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291
24.3. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
30.3. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997
31.3. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456

D
ub

en

6.4. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
7.4. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
13.4. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
14.4. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963
19.4. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
20.4. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
21.4. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
22.4. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
27.4. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422
28.4. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538

Kv
ět

en

1.5. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
4.5. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
5.5. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
8.5. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
11.5. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
12.5. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
18.5. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
19.5. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
25.5. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
26.5. MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8 731 074 479

Če
rv

en

1.6. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
2.6. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
8.6. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
9.6. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800
15.6. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398
16.6. MDDr. Trubáčková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
22.6. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic, 330 516 452 808
23.6. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
29.6. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
30.6. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
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Zdravé mesto Adamov
Adamovská vlásenka

Mikulášský běh do vrchu

  Dne 8. 12. 2018 se konal osmý ročník „Mikulášského běhu do vrchu Adamovská 
Vlásenka 2018“. Běhu se zúčastnilo 95 běžců, což je nejvyšší účast za existence závodu. 
  Jako nejmladší účastník byl oceněn Tomáš Knecht, jako nejstarší Miroslav Papiž. 
Za umělecký dojem získali ocenění 1. vrcholový vodácký oddíl Ptačina, Čert a duch 
a Dárek. Radek Janků již tradičně zdolal Vlásenku dvakrát, nejenom během, ale i na 
horském kole. Letos se k němu přidal i Filip Čáp. Nejvíce obsazená byla kategorie 
chlapců 7 až 10 let. Celkově se zúčastnilo mnoho dětí a pokusilo se pokořit tento kopec 
se závěrečným prudkým stoupáním. Nejlepší čas ze všech zaběhl a putovní pohár si 
odnesl dnes již sedminásobný vítěz Josef Siegel časem 1:27. Pouze v roce 2015 jeho 
kralování přerušil Ondřej Synek.
  Počasí bylo nádherné a diváci povzbuzovali jednotlivé závodníky po celé trati. Běh byl 
doprovázen podáváním guláše z polní kuchyně našich hasičů a výborným svařákem. 
Téměř vše se snědlo a vypilo. Každý účastník obdržel drobný dárek. V MKM byl pro 
děti připraven teplý čaj na zahřátí před samotným vyhlášením výsledků. Na organizaci 
se podílelo Město Adamov,  Komise podpory komunitního života, oddíl orientačního 
běhu Spartak Adamov, turistický oddíl Spartak Adamov, MKM Adamov a JSDH Adamov. 
Všem patří velké poděkování. Kompletní fotogalerii najdete na www.adamov.cz.

2018

sobota 8.12.2018
jasno

teplota 3 ºC
95 účastníků
prošlo cílem
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ADAVAK informuje
Městská společnost ADAVAK, s.r.o. jako vlastník a provozova-
tel vodovodní a kanalizační sítě zajišťuje pro město Adamov 
výrobu a  distribuci vody pitné a  současně odkanalizování 
vody odpadní. Prostřednictvím naší vodovodní sítě o  délce 
téměř 21 km je našim odběratelům každoročně dodáváno  
185 tis. m3 pitné vody. Kanalizační sítí o délce přes 13 km pro-
teče přibližně 230 tis. m3 vody odpadní vody k vyčištění na čis-
tírně odpadních vod. 
Závěrem měsíce listopadu byla zveřejněna kalkulace vodného 
a stočného pro rok 2019, ve které je jako nedílná část zahrnut 
i  plán financování a  obnovy vodovodu a  kanalizací (PFOVAK). 
Tento byl v průběhu roku 2018 aktualizován a tvoří podstatnou 
část prostředků na obnovu infrastruktury. Zákonná povinnost 
zpracovat a aktualizovat PFOVAK byla vodárenským společnos-
tem uložena již v roce 2008 a klade velký důraz zajistit dostateč-
né samofinancování a tvorbu prostředků na obnovu vodáren-
ských a kanalizačních soustav v dlouhodobém horizontu. 
Cena vodného a  stočného pro rok 2019 činí 87,60 Kč včetně 
DPH za m3 (1.000 litrů) a i přes nepatrný růst jsme ve srovnání 
s okolními lokalitami, kde si odběratelé za vodu z velké části 
připlatí, spíše na cenově podprůměrné úrovni. 

V minulých letech se obnovy dočkalo mnoho klíčových úse-
ků vodovodu a kanalizace. Ve zkratce můžeme připomenout 
výměnu vodovodu a  kanalizace na  silnici pod kostelem, vo-
dovodní rozvody v  průmyslovém areálu, výměnu regulač-
ních prvků hlavního přivaděče a sanaci budov čerpacích sta-
nic na sídlišti Horka a Ptačina. V případě kanalizace pak byla 
věnována soustředěná péče kanalizačnímu přivaděči Horka, 
která probíhala v sedmi navazujících etapách, a to jak výkopo-
vou, tak bezvýkopovou metodou. V průběhu let následujících 
bude dokončena dlouhodobě připravovaná regulace tlaku 
ve spodní části sídliště Ptačina. S úsekovými obnovami je pak 
zapotřebí počítat na ulicích Opletalova, Komenského a v loka-
litě Kolonka. Ve střednědobém horizontu se pak chceme sou-
středit na obnovu a zkapacitnění našich pramenišť podzemní 
vody u Josefova.
V  rámci oprav a  obnovy infrastrukturního majetku městské 
společnosti ADAVAK, s.r.o. je ročně investováno několik milió-
nů korun, díky kterým se daří eliminovat ztráty a poruchovost 
sítě na  historické minimum. Město Adamov tak v  současné 
době vystačí pouze s vlastními podzemními zdroji pitné vody, 
které jsou z pohledu spotřebitele nejkvalitnější. 

Vzpomínka
Dne 4. ledna 2019 to už bude  
5 roků, kdy náhle zemřel pan Josef 
Trunda.

Věnujte mu tichou vzpomínku.

Dne 5. ledna 2019 uplyne 11 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše manželka, maminka a babič-
ka paní Miluše Papižová.

S láskou stále vzpomíná manžel 
Miroslav, dcera a syn s rodinami.

Dne 11. ledna tomu bude 17 let, co 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a  strýc 
pan František Šedý z Adamova.
Děkujeme všem, kdo mu spolu 
s námi věnují tichou vzpomínku.

S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Kultura

Dne 15. ledna 2019 tomu bude 28 roků, co nás opustila naše 
drahá maminka, babička a prababička, paní Marie Kuběnová 
z Adamova a dne 8. ledna 2019 tomu bude 20 roků, co odešel 
náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef Kuběna 
z Adamova.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcery a synové s rodinami.

Dne 18. ledna 2019 uplynou smutné 4 roky, co nás náhle opus-
til pan Jiří Šváb.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

Dne 28. ledna uplyne 12 let od úmrtí 
pana Václava Svobody.

S láskou vzpomíná manželka, 
děti a celá rodina.
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Pozvánka na výstavu
Jiří Baisa – všehochuť, Zlata Hanz - garážovky 

Jako první výstavu v  roce 2019 připravil MKS – Historicko-
vlastivědný kroužek ve  výstavní síni Společenského centra 
MKS v  Adamově nahlédnutí do  tvorby dvou fotografů. Jiří 
Baisa nazval svůj výběr „všehochuť“, Zlata Hanz vybrala 
„garážovky“. Slavnostní vernisáž se uskuteční v  neděli 
13. ledna v  15:00 hodin. Výstavu uvede Jaroslav Budiš 
ve spolupráci s autory, v hudební části vystoupí přední česká 
písničkářka Petra Šanclová. K  návštěvě jste zváni od  13. 1. 
do 22. 1. 2019, a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli 14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Zlata Hanz se narodila v  Mariánských Lázních, ale celý život 
prožila v Přerově. Vystudovala gymnázium v Přerově a Vyso-
kou školu dopravy a spojů v Žilině. K soustavnějšímu focení se 
dostala asi před 10 lety, již v éře digitální fotografie, a to s kom-
paktním fotoaparátem Canon. Po dvou letech přešla na zrca-
dlovku Canon, a  to ji teprve úplně pohltilo. Začala studovat 

všechno, co se focení týká. Kompozici, expozici, postproces 
a další „cizí“ slova v  tomto oboru. Velmi ráda fotí muzikanty 
a jejich emoce, které se snaží „lovit“ na koncertech. Ráda ex-
perimentuje třeba s delšími časy a bleskem. Při cestování fotí 
samozřejmě krajinu a přírodu, i když mnohem raději se věnuje 
detailům. Kromě zrcadlovkou fotí i mobilem a právě mobilem 
vznikají fotky, nazvané „Garážovky“. Jsou to fotografie detai-
lů starých garáží, které ve své grafické podobě nesou spoustu 
příběhů a dějů, které divák objeví až při soustředěném pohle-
du na jednotlivé obrázky.
Jiří Baisa pochází z Blanska a v Adamově bydlí od roku 1980. 
S focením začal již v éře klasické fotografie, ale jako většina lidí 
pouze jako rodinný dokumentarista. Po pořízení prvního digi-
tálního přístroje začalo postupné zjišťování možností moder-
ní fotografie a hledání fotografických témat. Vzhledem k jeho 
profesnímu zaměření se ve fotografiích objevují technická té-
mata. Jako protipól technice jsou fotky přírody zaměřené pře-
devším na detaily. Velmi intenzivní vztah k hudbě ho přivedl 
k focení kulturních akcí a především koncertů. Tuto disciplínu 
považuje za jednu z nejnáročnějších.
Za společnou výstavou je dlouholeté kamarádství obou auto-
rů a  vzájemná podpora ve  fotografickém snažení. Za  jejich 
sez námení mohou sociální sítě, kde se podobně zaměření lidé 
sdružují do skupin, které sdílí svoje fotografie a vzájemně si je 
hodnotí a tím se posouvají ke stále lepším výsledkům. 

LEDEN 2019 v MKS Adamov
 Î 4. ledna 2019

ZÁJEZD – NA VÝSTAVU „TITANIC“
Od 30. října  je v prostorách Pavilonu C Výstaviště Brno otev-
řena  světová výstava Titanic. Expozice, kterou po  světě na-
vštívily miliony návštěvníků, představuje reálné prostory le-
gendárního plavidla, které v roce 1912 kleslo na dno Atlanti-
ku. Výstava představuje  několik stovek originálních exponá-
tů, které byly vytaženy ze dna oceánu. Dále pak návštěvníci 
mohou projít  skutečnými kajutami, salonky i  částí strojovny 
lodi Titanic. Zajímavý je také dotek ledovce či možnost vyfo-
tografování se na přídi lodi. Pro děti je připravena „Dobrodruž-
ná cesta za pokladem oceánu“. Atmosféru Titaniku dokonale 
přiblížují věrné rekonstrukce kajut i  francouzské kavárny, ale 
také bezpečnostní dveře, telegraf a část kotelny. Život na Tita-
niku poznáte z originálních artefaktů jako je porcelán, nábytek 

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/
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a osobní předměty ces-
tujících - šperky, kabel-
ky, parfémy a oblečení. 
V  rámci připravova-
ného zájezdu může-
te spolu s  námi zavítat 
na tuto podívanou. Od-
jezd v 16:00 hodin, pro-
hlídka výstavy od  17 
do 20 hodin.
Cena zájezdu: děti, senioři 300 Kč, dospělí 350 Kč

 Î 6. ledna 2019
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Kostel svaté Barbory 
v Adamově od 16 hod
Tradičně se i v roce 2019 při-
pojí MKS Adamov k pořada-
telům Tříkrálových koncer-
tů. Pozveme vás do kostela 
svaté Barbory, kde v  rámci 
akce vystoupí Michal Hreňo 
– violoncello, Radka Hreňová – klavír, cembalo a Hana Korčá-
ková – zpěv koled a vánočních písní.
Vstupné – příspěvek na Tříkrálovou sbírku.

 Î 7. ledna 2019
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT pro obyvatele DPS Adamov
Společenská místnost DPS 
Adamov, Komenského 1 
od 9:00 hodin
„Mini” koncert připravujeme 
také do  adamovského DPS. 
V něm pro klienty zazpívá Sára 
Nová koledy a vánoční písně. 
Vstupné – příspěvek na Tříkrá-
lovou sbírku.

 Î 8. ledna 2019
„TÁTO, MÁMO – POMOZTE…“ 
Sál MKS – Ptačina od 9:45 hodin
I. lekce: Kardiopulmonální resusci-
tace (KPR) u dětí, dušení - vdechnu-
tí cizího tělesa, epiglotitida, laryn-
gitida, astma, zápal plic, horečka.
Po nějakém čase opět ve spoluprá-
ci se záchranářem Petrem Havelkou připravujeme čtyři lekce 
kurzu první pomoci u dětí. Přednášky jsou určeny nejen pro 

rodiče, ale také pro prarodiče a všechny další opatrovníky dětí. 
Povídat se bude o situacích, kdy dítě potřebuje akutně vaši po-
moc, rozhodnost a znalost rychlé pomoci.
Vstup volný.

 Î 10. ledna 2019
Představení knihy: „HISTORIE ADAMOVA 
A JEHO STROJÍREN V OBRAZECH“ 
Sál MKS – Ptačina od 17:00 
hodin
Zveme vás na setkání s autorem 
knihy, která vyšla v  závěru roku 
2018, PhDr. Jaroslavem Budišem. 
Fotografie, kresby, mapy, dobo-
vé listiny nebo pohlednice. Přes 
šest stovek unikátních obrázků, 
z  nichž velká část nebyla nik-
dy publikována. To vše najdete 
v prvním díle knihy, která na více než třech stech stranách při-
blíží historii města a jeho okolí.
Vstup volný.

 Î 12. ledna 2019
Zájezd: GYÖR 
Zveme vás k  návštěvě krás-
ného maďarského města, 
které se může pyšnit nejen 
řadou zajímavých historic-
kých budov, ale také svý-
mi termálními lázněmi. Vy 
v rámci zájezdu pořádaného 
MKS Adamov můžete zvlád-
nout obojí. 
Cena zájezdu zahrnuje vstupné a  dopravu: 650 Kč dospělá 
osoba, 600 Kč děti, senioři.

 Î 13. ledna 2019
Vernisáž výstavy: JIŘÍ BAISA – VŠEHOCHUŤ, 
ZLATA HANZ – GARÁŽOVKY 
Společenské centrum MKS na Horce, Komenského 6 
v 15:00 hodin
První výstava ve  výstavní síni MKS Adamov na  Horce v roce 
2019 vám představí práce Jiřího Baisy a Zlaty Hanz. Navštívit 
ji můžete ve dnech 13. – 22. ledna 2019 v pracovních dnech 
v době mezi 14. a 17. hodinou, v neděli pak mezi 14.30 a 17. 
hodinou.
Vstupné dobrovolné.

„TÁTO, MÁMO – POMOZTE…“  
Sál MKS – Ptačina      od 9:45 hodin 
I. lekce:  
Kardiopulmonální resuscitace (KPR) u dětí, dušení - vdechnutí cizího tělesa, epiglotitida, laryngitida, astma, zápal 
plic, horečka. 
Po nějakém čase opět ve spolupráci se záchranářem Petrem Havelkou připravujeme čtyři lekce kurzu první pomoci u 
dětí.  Přednášky jsou určeny nejen pro rodiče, ale také pro prarodiče a všechny další opatrovníky dětí. Povídat se 
bude  o situacích, kdy dítě potřebuje akutně vaši pomoc, rozhodnost a znalost rychlé pomoci. 
Vstup volný. 
 
Obr. 4 
 
10. ledna 2019 
Představení knihy: „HISTORIE ADAMOVA A JEHO STROJÍREN V OBRAZECH“  
Sál MKS – Ptačina      od 17:00 hodin 
Zveme vás na setkání s autorem knihy, která vyšla v závěru roku 2018, PhDr. Jaroslavem Budišem. Fotografie, kresby, 
mapy, dobové listiny nebo pohlednice. Přes šest stovek unikátních obrázků, z nichž velká část nebyla nikdy 
publikována. To vše najdete v prvním díle knihy, která na více než třech stech stranách přiblíží historii města a 
jeho okolí. 
Vstup volný. 
 
Obr. 5 
 

 

VČELY – MOJE LÁSKA… 
Městské kulturní středisko Adamov                                                          
ve spolupráci s Českým svazem včelařů, z.s. Základní 
organizace Adamov 
 

si vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy fotografií              
včelaře a fotografa Milana Motyky, 
která se koná v pátek 11. ledna 2019 v 17 hodin                 
ve výstavní síni MKS na Ptačině.  
Výstava potrvá do 19. ledna 2019 a můžete ji navštívit 
denně v době mezi 13. a 17. hodinou. 
  

 
12. ledna 2019 
Zájezd: GYÖR  
Zveme vás k návštěvě krásného maďarského města, které se může pyšnit nejen řadou zajímavých historických 
budov, ale také svými termálními lázněmi.  Vy v rámci zájezdu pořádaného MKS Adamov můžete zvládnout obojí.    
Cena zájezdu zahrnuje vstupné a dopravu: 650 Kč dospělá osoba, 600 Kč děti, senioři 
 
Obr. 6 
 
13. ledna 2019 
Vernisáž výstavy: JIŘÍ BAISA – VŠEHOCHUŤ, ZLATA HANZ – GARÁŽOVKY   
Společenské centrum MKS na Horce, Komenského 6   v 15:00 hodin 
První výstava ve výstavní síni MKS Adamov na Horce vám představí práce Jiřího Baisy a Zlaty Hanz. Navštívit ji můžete 
ve dnech 13. – 22. Ledna 2019 v pracovních dnech v době mezi 14. a 17. Hodinou, v neděli pak mezi 14.30 a 17. 
hodinou. 
Vstupné dobrovolné. 
 
15. ledna 2019 
Dopoledne s pohádkou: 
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 Î 15. ledna 2019
Dopoledne s pohádkou:
v 9:30 hodin Společenské centrum na Horce  
Olga Marková, Vilém Čapek: Pohádky z naší školky

 Î 17. ledna 2019
Zdeněk Ševčík MEDVÍDEK 
NA CESTÁCH 
v 10:00 hodin sál 
MKS na Ptačině
V rámci prvního setkání s pohádkou určeného pro děti z ma-
teřských škol v novém roce uvidí děti na Ptačině představení 
o medvídkovi v podání Zdeňka Ševčíka, které viděly zatím jen 
děti z druhé MŠ (na Horce). Za těmi zavítá dvojice herců z Lout-
kového divadla Vratislava Schildera. 
Vstupné: 45 Kč 

 Î 16. ledna 2019
Zájezd: kino Blansko – „CENA ZA ŠTĚSTÍ“ 
 Začátek: v 17:30 hodin
Zvema vás k návštěvě blanenského kina, kde bude uve-
den nový český film Cena za štěstí.
Obyčejné lidské štěstí 
může mít mnoho podob. 
Někdy jasných, někdy ne-
čekaných. Kde ho hledat 
a  co mu obětovat? Film 
režisérky Olgy Dabrowské 
Cena za  štěstí ukazuje pří-
běhy lidí, kteří cestu ke  své-
mu štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, láska, 
moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale 
mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film začíná odví-
jet samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty zača-
ly postupně křížit a mohly nakonec složit dohromady jeden vel-
ký příběh života. Propletenec rodičů, které můžete potkat každý 
den, jejich dětí a partnerů.
Cena zájezdu 100 Kč.

 Î 24. ledna 2019
Přednáška: JAK NÁS 
MĚNÍ VĚK…
sál MKS na Ptačině v 17:00 hodin
Stalo se již zvyklostí zvát do MKS 
prof.  MUDr.  Hanu Matějovskou– 
Kubešovou, která si pro nás vždy 

připraví velice zajímavé povídání. Jinak tomu nebude ani ten-
tokrát, kdy se přednášející zaměří na realitu, která se dotýká 
každého z nás – přibývající věk. 
Vstupné: 40 Kč 

 Î 29. ledna 2019
Zájezd: CABARET
Divadlo na Orlí v 19:00 
hodin
Přijměte pozvání k  náv-
štěvě oblíbené divadelní 
scény – Divadla na  Orlí, 
kde studenti 4. ročníku 
Ateliéru muzikálového herectví doc.  Sylvy Talpové pod reži-
sérským vedením Martina Vokouna nastudovali muzikál Ca-
baret.
Berlín, 1931. Nacisté se pomalu připravují na  převzetí moci, ale 
v Kit Kat Klubu o tom ještě nikdo neví a vědět nechce – ať se loď 
potápí, hlavně když kapela ještě hraje! Polonahé dívky tančí, 
šampaňské teče proudem a Kabaretiér zpívá své cynické, deka-
dentní songy. A americký spisovatel Clifford Bradshaw, který pů-
vodně do  Berlína přijel, aby to všechno sledoval jako nezúčast-
něný pozorovatel, se zaplétá do  vztahu s  kabaretní zpěvačkou 
Sally Bowlesovou i jiných pastí tohoto víceznačného města stále 
víc a víc… Jednoznačná klasika žánru, která i po padesáti letech 
od vzniku zůstává jedním z nejproslulejších muzikálů všech dob.
Cena zájezdu: dospělí 210 Kč, studenti a senioři 160 Kč

 Î 30. ledna 2019
Beseda: TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…
Sál MKS Adamov – Ptačině v 17:00 hodin 
Tři lidé se zajímavým povo-
láním nebo koníčkem bu-
dou hosty setkání, kde jejich 
práce nebo koníček dosta-
nou prostor. Věříme, že vás 
i v roce 2019 čekají zajímavá 
setkání. 
Vstupné: 30 Kč

 Î 2. února 2019
Zájezd: SPLAŠENÉ 
NŮŽKY
Městské divadlo Brno 
začátek v 19:00 hodin 
Zveme vás na originální a šíle-
nou detektivní komedii, která Na přidání:

"Druhá šance"  
17. ledna 2019 v 17:00 h.                                                                                                                                                                
v sále MKS Adamov, Opletalova 22 
 
Svaťa Božák se v roce 2017 podruhé vrátil do amerického                                                                                                                             
pekla jménem RAAM - Race Across America.                                                                                                                                               
 

Od Pacifiku k Antlantiku 4960km nonstop! Dnem i nocí.                                                                                                                           
Pouští, horami i nekonečnými rovinami USA.

Beseda se Svaťou Božákem, historicky prvním českým                                                                                                                              
cyklistou, který tento šílený závod dokončil. 
 

 
Opletalova 22, 679 04 Adamov  
 
                                www.mks-adamov.cz 
Kontaktní spojení: 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III  
č.t. 516 446 590 pouze záznamník pro zanechání vzkazů, mobil 607 518 104 
e-mail  mks@mks-adamov.cz 
MKS - knihovna  
č.t. 516 446 817  
e-mail knihovna@mks-adamov.cz 
 

LEDEN 2019 v MKS Adamov 
 
4. ledna 2019 
ZÁJEZD – NA VÝSTAVU „TITANIC“ 
Od 30. října je v prostorách Pavilonu C Výstaviště Brno otevřena světová výstava Titanic. Expozice, kterou po světě 
navštívily miliony návštěvníků, představuje reálné prostory legendárního plavidla, které v roce 1912 kleslo na dno 
Atlantiku. Výstava představuje několik stovek originálních exponátů, které byly vytaženy ze dna oceánu. Dále pak 
Návštěvníci mohou projít skutečnými kajutami, salonky i částí strojovny lodi Titanic. Zajímavý je také dotek ledovce či 
možnost vyfotografování se na přídi lodi. Pro děti je připravena „Dobrodružná cesta za pokladem oceánu“.Atmosféru 
Titaniku dokonale přiblížují věrné rekonstrukce kajut i francouzské kavárny, ale také bezpečnostní dveře, telegraf a část 
kotelny. Život na Titaniku poznáte z originálních artefaktů jako je porcelán, nábytek a osobní předměty cestujících - 
šperky, kabelky, parfémy a oblečení.  
V rámci připravovaného zájezdu můžete spolu s námi zavítat na tuto podívanou. Odjezd v 16:00 hodin, prohlídka 
výstavy od 17 do 20 hodin. 
Cena zájezdu: děti, senioři 300 Kč, dospělí 350 Kč 
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umožňuje divákům zasahovat do děje a rozhodovat o dalším 
průběhu příběhu. Hra dokonale mísí napětí a zábavu a nabí-
zí divákovi neopakovatelný zážitek, neboť publikum se stává 
přímým svědkem vraždy, o níž musí následně vypovídat a na-
konec i usvědčit vraha. Děj se odehrává v kadeřnickém salónu 
„Splašené nůžky“, kam za poněkud osobitým personálem při-
cházejí náhodní i stálí zákazníci, aby se nechali ostříhat, ale zá-
roveň i pobavit. Atmosféra se mění, když piano v prvním patře 
přestane hrát a je spáchán zločin… 

NEPŘEHLÉDNĚTE! 
V roce 2019 budou pod MKS Adamov zahájeny kurzy:
PILÁTES – pod vedením Lucie Budišové
/vždy v pondělí od 18 hodin/
JOGY – bude upřesněno.
HODINKA PRO ZDRAVÍ – pod vedením Lenky Podrabské
/vždy ve středu od 17:30 hodin/
VÝTVARNÝCH DOVEDNOSTÍ – pod vedením Martiny Grešáko-
vé
TANEČNÍCH – pod vedením mž. Míšenských
HRANÍ A CVIČENÍ S BATOLATY - bude upřesněno 
Bližší informace a přihlášky na č. t. 607 518 104, nebo e-mailu 
mks@mks-adamov.cz 

INFORMACE 
Připomínáme čtenářům a návštěvníkům knihovny MKS Ada-
mov, že knihovna bude v době od 20. 12. 2018 do 1. 1. 2019 
(včetně) uzavřena. Naposledy si knihy můžete vypůjčit ve stře-
du 19. prosince 2018 v obvyklém čase (od 13:00 do 16:00 ho-
din).

Pracovníci Městského kulturního střediska v  Adamo-
vě vám přejí klidné a pokojné prožití vánočních svátků 
a do roku 2019 přejí hodně zdraví, štěstí, rodinné i pra-
covní spokojenosti. 
 Současně všem děkujeme za  celoroční spolupráci 
a účast na akcích, které pro vás připravujeme. Bez vás 
by naše práce ztrácela smysl.

 Děkujeme. 

INFORMACE Z FARNOSTI ADAMOV
Také v letošním roce můžete k dopravě na Půlnoční mši svatou 
v  kostele svaté Barbory využít mimořádného spoje s  odjez-
dem v 20:30 hodin z Adamova III a zpět deset minut po skon-
čení bohoslužby. Přeprava je zajištěna zdarma.
Bohoslužby v době vánoční:
24. 12. 2018 Mše svatá ve 21:00 hodin, zpívá Chrámový sbor.
25. 12. 2018 Mše svatá v 8:30 hodin, zpívá Chrámový sbor.
26. 12. 2018 Mše svatá v 8:30 hodin. 

Foto: Lukáš Malý, archiv MKS
Děkujeme L. Malému za celoroční dokumentaci akcí pořádaných MKS Adamov.
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Ze školních tříd
ZOO Lešná
Dne 26.10.2018 se vypravila třída 8. A. na exkurzi do Zoo Leš-
né ve  Zlíně. Ráno jsme se ospalí sešli na  vlakovém nádraží 
v  Adamově, kdy nás čekala téměř tříhodinová cesta vlakem. 
Již na brněnském hlavním nádraží jsme narazili na první pře-
kážku, kdy jsme se dozvěděli, že náš rychlík má výluku. Vše 
jsme ale zvládli a nastoupili včas do připravených autobusů. 
Bohužel ve Zlíně nám ujel trolejbus do zoo a tak jsme museli 
necelou hodinu čekat. Ale čekání jsme si krátili likvidací svačin, 
které zabalily maminky, a veselým povídáním. 
V zoo bylo naprosto prázdno, za celou dobu procházky jsme 
potkali dohromady 10 lidí, z čehož byli tři údržbáři. Takže zoo 
patřila nám. Viděli jsme spoustu krásných zvířat, ale největ-
ší radost nám udělali sloni a pak hlavně rejnoci, které jsme si 
mohli hladit a krmit, což byl pro nás obrovský zážitek. Bavili 
jsme se tak dobře, že nás ani nenapadlo si stěžovat na bolesti 
nohou. Cesta zpátky utekla mnohem rychleji a byla plná smí-
chu. Výlet jsme si parádně užili a už se těšíme na další. 

8. A

Jak se máme v naší MŠ ?
Hned v říjnu nás v MŠ navštívil „ Lišák Fosík“. Fosík nás prová-
zel zábavnou formou různými dopravními situacemi. Jak pře-
cházet vozovku, jak a kde jezdit na kole, jak se chovat na pře-
chodech, na  chodníku. Seznámil nás i  s  některými doprav-
ními značkami a nechyběl ani semafor. Hned jsme si to také 
vyzkoušeli na  naší školní zahrádce, při jízdě na  odrážedlech, 
koloběžkách i šlapacích autech.

V  listopadu nás čekala ,, Pohádka o Malé hvězdě“. Vyprávění 
o ,, Malé hvězdě“ a jejím putování vesmírem bylo doprováze-
no netradičními hudebními nástroji. Děti viděly a  slyšely sa-
lašnickou fujaru, ústní harfu, kalimbu, zvonkohry, zpívající ti-
betské mísy i s vodní fontánou. Děti se učily celkovému zklid-
nění a relaxaci, rozvíjely si především dětskou obrazotvornost 
a fantazii.
A to už jsme se těšili, že si vyrobíme, jako každý rok, na  ,,vá-
nočních dílničkách“ se svými rodiči něco pěkného. Tvořili jsme 
z papíru, modelovací hmoty a nechybělo ani tradiční zdobení 
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perníčků. Každý si něco vyrobil a spokojeně všichni odcházeli 
domů.
5. 12. nás v MŠ čekala pohádka, samozřejmě čertovská ,,Čert 
a Káča“ a ,,Mikulášská nadílka“. Děti dostaly od Mikuláše a an-
děla balíček plný dobrot a ovoce. Čertík tu za námi nebyl, pro-
tože v naší MŠ máme samé hodné děti!
A už je tu předvánoční shon, pečení, nakupování … I děti se 
pilně připravovaly na vánoční besídku. Vyzdobili jsme si třídy, 
šatny, také malá přáníčka a  dáreček vlastnoručně vyrobený 
dětmi nechyběl. Děti pozvaly všechny své blízké, aby je potě-
šily svými básničkami, písničkami i vánočními koledami. Od-
měnou všem dětem byl veliký potlesk. 

Jaroslava Trávníčková 

Program Sdílím-nesdílím
Dne 14. 11 jela naše třída 8. A do Brna na výchovný program 
sdílím-nesdílím.
Tento program byl v ateliéru Lávka. Program byl o tom, že by-
chom si měli rozmyslet, co zveřejňovat, a co ne. Nejdřív jsme si 
všichni sedli do kruhu a povídali si. Potom jsme si každý zkusili 
natočit na kameru svůj status. Pak jsme se rozdělili do čtyř sku-
pin a každá skupina si vylosovala jednu sociální síť, třeba face-
book, instagram. A všechny skupiny měly napsat něco o dané 
sociální síti, pár výhod a nevýhod. A také se to natáčelo. Na-
konec každá skupina natočila krátké video o tom, co bychom 
neměli zveřejňovat na té sociální síti. 

Lucie Lunerová

Ze sportu
Pozvánky na turistickou akci
Spartak Adamov, turistický oddíl KČT zve své členy a všechny 
příznivce pobytu v přírodě na turistické akce:

Novoroční výstup na Babí lom  
– Novoroční čtyřlístek 2019
Vycházka se uskuteční v úterý 1. 1. 2019.
Délka vycházky 10 nebo 18 km
Trasa: Adamov – Vranov – Babí lom a zpět
Tam: sraz ČD Adamov zastávka 8.30 hod.
Vycházku vede: Marie Tejkalová

Poznáváme Brno
Vycházka se uskuteční v sobotu 26. 1. 2019.
Délka vycházky 5 km
Trasa: Vaňkovo náměstí – Helgoland skála – Mahenův památ-
ník -Špilberk-katedrála Petra a Pavla
Odjezd: ČD Adamov Os 9.40 hod.

Jízdenka: IDS JMK za 27,- Kč
Vycházku vede: Drahomíra Nesnídalová

Mikulášská vycházka 
Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
Tradiční Mikulášskou vycházku jsme zahájili v Brně-Obřanech 
na konečné zastávce tramvaje č. 4. Pokračovali jsme po Mlýn-
ském nábřeží, podešli pod tratí Brno – Česká Třebová a minuli 
jsme restauraci Farma. Po pravé straně přes řeku je vidět sta-
rý vodní mlýn, který jeho majitel pomalu rekonstruuje. Prošli 
jsme kolem skalního útvaru po levé straně a po novém scho-
dišti přes skalní ostroh, který sahá až do řeky, jsme se úzkou 
pěšinou po břehu řeky dostali do Bílovic. Tam jsme poseděli 
u dobrého oběda v restauraci U Ševčíků. Vycházka se vydaři-
la, vládla dobrá nálada, zúčastnilo se 28 turistů, ušli jsme 5 km 
a vedl nás Tonda Procházka.
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Spartak Adamov, z.s., 
hokejový oddíl
Spartak Adamov – HC Veverská Bítýška 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Gól a asistence za Adamov: Kilián (Zubíček)
Zápas se hrál ve vysokém tempu z obou stran. Víc šancí si vy-
pracovalo hostující mužstvo, ale v brance Adamova byl výteč-
ný Dobeš. První třetina skončila bez branek. V  úvodu druhé 
části hry nechytatelnou bombou trefil Zubíček tyč. Do vedení 
šel soupeř, ale s chutí hrající Zubíček vymyslel nahrávku pro 
Kiliána, který jel sám na  brankáře hostí a  proměnil. Srovná-
no na 1:1. Tak skončila i druhá část hry. Poslední část slibova-
la boj o každý puk. Útoky se střídaly na obě strany. Šťastnější 
byl soupeř a šel do vedení kuriózním gólem. Střelou od kruhů 
trefil Dobeše do  hlavy, ten zůstal ležet na  ledě a  puk se od-
razil do naší branky. Rozhodčí gól uznal. Zanedlouho z chyby 
v naší rozehrávce soupeř těžil a šel do vedení o dva góly. Hráči 
Adamova dostali ke konci třetiny šanci hrát přesilovku při vy-
loučení hostí. V plánu bylo stáhnout i gólmana a hrát 6 na 4. 
Jenomže z přemíry snahy se vylučovalo na naší straně a bylo 
po nadějích. Tak zkušený soupeř, jakým je Veverská Bítýška, si 
nenechal vedení již vzít.
Asi s nejlepším mužstvem soutěže odvedlo naše mužstvo veli-
ce dobrý, obětavý a taktický výkon. Výsledku by slušela remí-
za.

TJ Sokol Černá Hora – Spartak Adamov  3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Góly a asistence za Adamov:
Hanáček (gólman Dobeš), Toufar (Gistr), Vorel (Kolenáč), Mi-
hok (Dvořák), Fiala (Gistr) 
Důležitý zápas pro Adamov. Soupeř měl 3 body náskok a v pří-
padě výhry by utekl na 6 bodů. Do zápasu nenaskočil dlouho-
letý kapitán, jeho funkci převzal Radek Mihok. Na jeho výkonu 
to bylo znát. Hrál se zápalem a  po  pěkné přihrávce Dvořáka 
korunoval svůj dobrý výkon důležitým gólem. Všichni hráči 
dřeli, hráli obětavě, což předvedl Jožka Klíma padáním do střel 
soupeře. 
Hráči si zaslouží pochvalu, i když se zatím nedaří podle před-
stav. Ale to musí přijít…
Poděkování patří i  našim skalním fanouškům. Děkujeme 
za podporu. 

TJ Rájec-Jestřebí – Spartak Adamov 7:5 (1:3, 3:2, 3:0)
Góly a  asistence za  Adamov: 4x Vorel (sam., 2x Klíma Pavel, 
Toufar), Kilián (Kunc)
Adamov nastoupil do  zápasu proti lídru soutěže ve  značně 
prořídlé sestavě. Do  obrany musel zaskočit útočník Milfait. 
Složení útočných trojic naznalo spoustu změn. Tyto změny 

mužstvu prospěly. Ve-
dle Vorla pookřál Klí-
ma. Všichni hráči dodr-
žovali taktické pokyny 
a  příkladně bojovali. 
První část jsme vyhrá-
li 1:3.
Soupeř v  úvodu druhé 
části snížil a  zanedlou-
ho nás v bráně podržel 
Dobeš, který kryl TS. 
Nedáš-dostaneš. Vorel 
se trefil znova. Zápas 
pokračoval jako na houpačce. Obrana zapomněla na najíždě-
jícího hráče a ten snížil. Další chyba v obraně nás stála vedení. 
Obránce bafl místo toho, aby protihráče vycouval a bylo srov-
náno. V závěru třetiny se Vorel trefil po čtvrté a do kabin šlo 
více spokojené mužstvo Adamova.
Na začátku poslední části hry dostal osobní trest 10 min Pa-
vel Klíma. To byl zlom v  zápase. Soupeř srovnal a  vše spělo 
k nájezdům. Jenomže zápas se hraje 60 min. Při náhodné akci, 
když soupeř jel na  naši branku atakován obráncem, mu ujel 
puk z hokejky a ten doklouzal do naší branky. Adamov zkoušel 
hru bez brankáře. Usadili jsme se v obranném pásmu soupeře, 
ale nepodařilo se prostřelit val před brankou. Následně se po-
dařilo domácím vyhodit puk do středního pásma. Zde při naší 
rozehrávce poskočil na  nerovnosti ledu puk a  od  hokejky se 
dokutálel do naší branky.
Smolný zápas. I v oslabené sestavě jsme soupeře jasně přehrá-
vali, když jsme byli výrazně lepší ve všech herních činnostech. 

Spartak Adamov - Dynamiters Blansko HK 3:6 (1:1, 1:2, 
1:3)
Gól a asistence za Adamov: 2x Toufar (Klíma Josef, Kunc), Klíma 
Pavel (Dvořák)
Mladíci z  Dynamiters vletěli do  zápasu jako uragán. Všude 
byli o  krok dřív, kombinovali takřka naslepo. Zanedlouho se 
hra uklidnila a do vedení šel Adamov. V oslabení, už druhém 
po sobě, Adamov inkasoval a bylo srovnáno. 
Hned v úvodu druhé části Adamov inkasoval znovu. Když mla-
díci přidali třetí gól, zvolnili a začali hrát na krásu a kombinaci 
až do prázdné branky. Toto se jim nevyplatilo a Adamov snížil.
V poslední části hry vinou našeho nedůrazu u branky soupeř 
šel do trháku a vstřelil tři góly. V závěru Toufar korigoval na 3:6. 
Hlavní příčinou prohry je časté vylučování. Proti soupeři jako 
je Blansko nemůžeme hrát v oslabení 18 minut, což je jedna 
třetina. Dalším důvodem je neproměňování vyložených gólo-
vých příležitostí. Za stavu 2:3 pro soupeře jsme měli pět vylo-
žených gólových příležitostí a neproměnili ani jednu. 

za hokejový oddíl Alois Kožený

Než přijde Mikuláš
Na nadílku se těší snad každé dítě. Ale, co když s Mikulášem při-
jde i nějaký ten čert  ? Proto se i tělocvična proměnila na chvil-
ku v takové malé peklo. Nejdřív jsme si uvařili čertovský guláš 
a zacvičili si na básničky o čertech. Pak už bylo slyšet jen rámus 
nebo andělské zvonění. A při tom se trénovalo třeba získává-
ní dušiček, házení přísad do kotlíku s gulášem nebo prolézání 
temných koutů. A také, že pytel není jen na zlobivce a s kopy-
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tem se snadno nechodí. Každý čertík si mohl říct: „Jsem malý, 
ale šikovný. A možná se vůbec nebudu bát, až u nás zazvoní.“

Od. R+D TJ Sokol Adamov

Charitativní turnaje pro 
Nadační FOND Dětské 
onkologie
Dne 10. listopadu 2018 a  17. listopadu 2018 se konal druhý 
ročník charitativního turnaje. Tentokrát se k šipkařům přidali 
i bowlingáři.

Bowlingáři dětem
První charitativní bowlingový turnaj se opravdu vyvedl. Tímto 
chceme poděkovat všem za účast a za přispění na dobrou věc. 
Byli jste všichni úžasní ... a k výsledkům ... pro nás jste vítězové 
všichni!!! ...a komu se nejlépe dařilo??? Vítězem se stal Kamil 
Škorvánek, druhé místo si zasloužil Vašek Salášek a  krásné 
třetí místo obsadil Matěj Béďa Bednařík ... nejlepší žena nejen 
bowlingu Laura Neová ... nejvyšší nához večera získal Kuba 
Halavín ... vedlejší soutěž v šipkách se hrou Hi-score suverén-
ně vyhrál Radim Kozumplík před druhým Markem Captainem 
Škrabalem a třetí Laurou Neovou... vítězům gratulujeme a ješ-
tě jednou VELKÉ DÍKY VŠEM... vybraná částka 12.125 Kč bude 
přidána příští týden k výtěžku z šipkového turnaje.

Bowling Darts Rubín - Markéta Zálešáková 
s celým týmem organizátorů

Šipkaři dětem
Jako starosta města Adamova měl jsem tu čest společně 
s mou manželkou a zástupkyní Nadačního fondu dětské on-
kologie Krtek, zahájit druhý oficiální ročník charitativního tur-
naje Šipkaři dětem v restauraci Bowling Darts Rubín Brno. Veš-
kerý výnos akce obou akcí byl i letos věnován na financování 

nákupu technologických přístrojů. Všem šipkařům byl popřán 
„Dobrej hod pro dobrou věc“.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

DÍKY DÍKY DÍKY
Vám všem , kteří jste se zúčastnili sobotního oficiálně druhého 
ročníku Charitativního turnaje pro Nadační fond dětské onko-
logie Krtek. Opět po roce musíme konstatovat, že jste napros-
to úžasní!
Velké díky patří Lence a Romanu Pilátovým za myšlenku, kte-
rou už 3 roky zhmotňují a  inspirují nás všechny! Děkujeme 
paní Martině Petlachové, vrchní z onkologického oddělení FN 
Brno, za krásná slova plná optimismu a přání. Děkujeme všem, 
kteří pomáhali na organizaci akce. Tomáši Antlovi, Zdenku Au-
gustinovi, Andrei Augustinové, Ivo Neubauerovi, za super pla-
káty Ondřeji Prokopovi a kameru Marku Černému. Za občerst-
vení Pavlu Medkovi, Lence Pilátové , Marku Captain Škrabalovi 
s maminkou, Ireně Kopčíkové. Překrásný dort dodala Natálie 
Bartoňková. Děkujeme dále za pomoc při organizaci turnajů 
Jiřímu Polákovi, Matěji Zálešákovi a Natálie Glocové. A vůbec 
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všem, kteří pomohli radou a všem sponzorům, bez kterých by 
to nešlo!!!

GRATULUJEME vítězům
Muži: 1. Tomáš Antl, 2. Jiří Merna, 3. Lukáš Zbojek
Ženy : 1. Jana Sedláčková, 2. Martina Tichá, 3. Tereza Opleta-
lová
Dvojice: 1. Jakub Kováč + Tomáš Antl, 2. Martin Kostelka + Mi-
chaela Suchá, 3. Josef Balej + Stanislav Sixta
Turnaj dětí: 1. Honzík Veselý, 2. Románek Pilát, 3. Pavlík Zelený

No a kolik že se za ty dva turnajové dny vybralo 
pro děti??? 58.880,- Kč 
Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

Bowling Darts Rubín - Markéta Zálešáková 
s celým týmem organizátorů

Střípky z historie 
adamovského sportu, 23. díl
V  krajském přeboru hrály ženy Spartaku Adamov po  zbytek 
osmdesátých let minulého století. Počet účastníků kolísal 
mezi 8 až 10. Nejčastějšími soupeři byla družstva BOPO Třebíč, 
Javořice, Kunovice, Lokomotiva Brno, Nové Veselí, Slavoj Třešť 
a Znojmo. Adamovské házenkářky se umísťovaly v dolní polo-
vině tabulky, nejlépe si vedly v sezóně 1986/87, kdy obsadily 6. 
(možná 7.) místo v desetičlenné tabulce.
V tomto období se zapojilo do mistrovských zápasů na tři de-
sítky hráček. Konkrétně na  konci roku 1985 vykazoval oddíl 
házené 16 žen. Reálně k zápasům nastupovalo zhruba deset 
hráček, některé zápasy ale byly sehrány jen v minimálním po-
čtu. Nedošlo však nikdy k situaci, že by utkání nebylo pro ne-
dostatek hráček odehráno. Jediná kontumační prohra se vy-
skytla v září roku 1985, když se ženy včas nedostavily v důsled-
ku poruchy automobilu k zápasu v Kunovicích. Alespoň 5 se-
zón odehrály Blažíková, Blažková (brankářka od roku 1986), Je-
línková, Kalendová, Kratěnová, Lukášová, Nečasová, Skoupá/
Padělková, Šuterová a Zábranská. Z dalších výrazných hráček 
tohoto období je třeba jmenovat brankářku Pernicovou (hrála 
do  roku 1985) a  střelkyni Klaibovou (1989 až 1991). Tréninky 
žen vedl Mirek Hycl.
Během deseti let od vstupu házenkářek do soutěží opory po-
stupně zestárly a také se mnohé musely věnovat mateřským 
povinnostem. Nové zájemkyně obvykle dlouho s  tréninkem 
nevydržely a  nedosáhly tak patřičné úrovně výkonnosti. 
Z  těchto důvodů nebylo družstvo žen přihlášeno do  soutěží 
ročníku 1991/92 a ženská házená tak v Adamově skončila.
Pátým sportem, v  němž Adamov vstoupil do  regionálních 
soutěží ještě v první polovině dvacátého století, byla košíková, 
dnes se používá spíše termín basketbal.
První zmínku jsem našel v novinách z října roku 1940, v nichž 
byla zpráva, že Sokol Židenice uspořádal pohárovou soutěž 
za  účasti družstev Sokola Brno II., Sokola Adamov, Sokola 
Husovice a  Sokola Brno IV. V  listopadu téhož roku je refero-
váno o  dlouhodobé jednokolové soutěži ve  Vaníčkově župě 
v  basketbalu. Sokol Adamov bojoval ve  II. třídě se Židenice-
mi 2, Královým Polem 3, Brnem II. 2, Židenicemi 3, Soběšicemi 
a Husovicemi 2 a před posledním kolem měl na svém kontě 
2 vítězství.

V září roku 1943 se na hřišti SK Žabovřesky utkala reprezen-
tační družstva SK Škody Brno a SK Škody Adamov. V novinách 
bylo napsáno, že v  obou družstvech nastoupí několik před-
ních brněnských hráčů a  že po  dobrých výsledcích adamov-
ského družstva dosažených v  nedávných zápasech se čeká 
jeho vítězství. Jména hráčů jsou uvedena u  výsledku říjno-
vého utkání s  SK Praga Blansko, které bylo hráno v  Blansku. 
Adamov zvítězil v poměru 37:26, koše nastříleli Ondráček 14, 
Foret 13, Brychta, Schmidt a Herzlík po čtyřech. Další zveřej-
něná jména hráčů z této doby byla Fráňa, O. Fleischlinger, Pá-
vek, Zahajský, Nespěšný, Josef a Friedmann. V lednu až dubnu 
startovalo družstvo Škody Adamov v  I.A třídě župního mist-
rovství. Jeho soupeři byly týmy KVS Holásky (vítěz a postupu-
jící do divize), SK Střelice, Arsenal III, Viktoria Královo Pole, BK 
Brno III, Židenice III, Olympia Brno, Praga Blansko a Židenice 
IV. Od května 1944 se mělo rozběhnout mistrovství Posvitav-
ského basketbalového okrsku, v němž mělo startovat 10 klubů 
– Babice, Bílovice, Škoda Adamov, Praga Blansko, Sloup, Vilé-
movice, Černá Hora, Jestřebí, Doubravice a Letovice. Žádnou 
další novinovou zprávu týkající se tohoto mistrovství jsem 
neobjevil, ale z předchozích dílů seriálu již víme, že s koncem 
srpna 1944 byla soutěžní sportovní činnost výrazně utlume-
na. V polovině června téhož roku uspořádal SK Praga Blansko 
na svém hřišti v Blansku propagační turnaj v košíkové za účasti 
SK Škody Adamov, Velenu Boskovice, Olympie Brno a pořáda-
jícího klubu.
Další referát o košíkové v Adamově jsem nalezl až v týdeníku 
Směr místního závodu z  března roku 1952. V  něm bylo uve-
deno, že družstvo košíkové závodní sokolské jednoty hraje 
v okresní soutěži a hledají se další zájemci o zařazení do druž-
stva. Oddíl košíkové v této době ale ještě neexistoval, je zmí-
něn až v lednu roku 1954 v souvislosti s přípravou pod vede-
ním Eduarda Héče.
První tréninkový zápas byl sehrán 10. února proti Pracovním 
zálohám Josefov a košíkáři Adamovských strojíren v něm zví-
tězili vysokým rozdílem bodů 77:22. Nejvíce bodů dosáhl Ro-
zehnal (39), další přidali Vávra (24), Ležák (6), Kratochvíla (4), 
Kunc a Netrefa (2). Počátkem září byl zveřejněn výsledek zá-
pasu Spartak Adamov – Sokol Klepačov 59:44 s poznámkou, 
že šlo o  utkání okresní soutěže. Ve  dnech 11. a  12. září 1954 
uspořádal adamovský oddíl košíkové na novém letním dvorci 
u sokolovny turnaj mužů. Zvítězil v něm Spartak Metra Blan-
sko, následovaly Slavia Brno, Spartak Adamov, PDA Olomouc 
a Slavoj Svitavy.
V dubnu roku 1955 je uvedeno utkání Spartak Adamov — Tat-
ran Bohunice s výsledkem 69:54 jako mistrovský zápas měst-
ské soutěže. V  červnu se oddíl zúčastnil turnaje v  Olomuča-
nech, v němž podlehl Spartaku Metře Blansko A 37:49 a pora-
zil Spartak Metru Blansko B 70:55 a Sokol Olomučany 109:47. 
Nejvíce bodů v  těchto zápasech vsítil Rozehnal, sekundovali 
mu v tom Ležák a Vávra. Dále ve střelbě na koš uspěli Musil, 
Procházka a Hudec. Posledně zmíněný zápas košíkářů z  této 
doby je z února 1956 a Adamov v něm zvítězil v Zastávce nad 
místním Baníkem 68:52. Členy oddílu byli kromě již uvede-
ných hráčů také Fleissig, Doubrava a Majzl.
Ve zmíněném roce 1956 byla činnost oddílu košíkové ve Spar-
taku Adamov zřejmě ukončena. Významně k tomu jistě přispě-
la i skutečnost, že v obci nebyly pro hraní košíkové dostatečně 
velké kryté prostory. To se změnilo až koncem osmdesátých 
let zprovozněním nové sportovní haly.

-dtk-
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Autorem křížovky je Karel Břečka
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MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 
V ŠIPKÁCH PRO MLÁDEŽ
4. 12. 2018 uspořádal Šipkový klub ve  spolupráci s  městem 
Adamov již tradiční turnaj pro mládež do  18 let. Turnaje se 
zúčastnilo 28 hráčů a hráček, čímž je překonán největší počet 
hráčů za dobu pořádání turnajů. Pro nejlepších 6 byly připra-
veny poháry a věcné ceny a na závěr se pro všechny zúčastně-
né losovala tombola s dalšími cenami. Po celou dobu turnaje 
bylo zajištěno pro účastníky občerstvení a sladkosti zdarma. 
Pokud jde o  výsledky, tak Matěj Pilař obhájil vítěství z  letní-
ho turnaje a nejlepší dívkou se stala Simona Plesková. Celkové 
pořadí:

1. PILAŘ Matěj 15. SEREDA Vít
2. POLZER Tomáš 16. PLESKOVÁ Simona
3. UNČÍK Marco 17. HLOUŠEK Martin
4. VOLGEMUT Filip 18. KUBÍN Vojta
5. SVORA Adam 19. SZALKA Honza
6. LUKÁČ Šimon 20. ZEMÁNEK Erik
7. PROKŮPEK Martin 21. POLZER Matyáš
8. PILAŘ Jakub 22. ČÁPOVÁ Kristýna
9. KŘENEK David 23. JONÁŠ Samuel
10. PRUDÍK Adam 24. KUREK Simona
11. REICH Honza 25. ROTREKL Tomáš 
12. FLACHS Vilém 26. PROKOP Filip
13. ČÁP Filip 27. BURIÁN Adam
14. PLAČEK Ondra 28. KUREK Kuba
 Ing. Milan Dudík, předseda Šipkového klubu

krásné bydlení uprostřed přírody

724 170 907      777 170 908      www.bdronovska.cz      info@realforus.cz

Adamov -  Ptačina
Poslední budova na kopci 

u lesa s pěkným výhledem,

21 bytů 1+kk až 4+kk 
se sklepy a parkovacím místem

20 minut do Brna 
autem či vlakem

PRO
D
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 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení kober-
ců a PVC, montáž plovoucích podlah dřevěných, 
korkových a  laminátových aj. Nabízíme kvalit-
ní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: 
zdenekcrom@seznam.cz.

 ♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radi-
átorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZED-
NICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel. 606  469  316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz. Adamov 
a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Koupím garáž u bývalého internátu, platba v ho-
tovosti. Případný dlouhodobý pronájem možný. 
Tel.: 731 984 671, Radeksedy@seznam.cz

 ♦ Koupíme byt 2+1/3+1. Jaro 2019. Tel. 735 135 851

 ♦ Hledám ke  koupi menší byt. Děkuji za  nabídku. 
Tel. 737 309 875

 ♦ Využij PC/net! www.prijemzdomu.cz

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 31.1.2019 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů

celkem již v ceně !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

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

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

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.

GO ENCZ CZ HDCZEN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ CZENGO

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace pro AndroidTV. Rozšiřu-
jeme 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.


