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Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova

Na 16. zasedání Zastupitelstva města Adamo-
va konaném dne 28. 6. 2021 Zastupitelstvo měs-
ta Adamova vzalo na vědomí zápis z 15. jednání 
Finančního výboru, které se konalo 23. 6. 2021, 
a zápis z 10. jednání Kontrolního výboru, které se 
konalo 7. 6. 2021.

Byla schválena Kupní smlouva mezi městem 
Adamov a  Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových.

Dále byly schváleneny dvě Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní mezi městem Adamov a Správou 
železnic, s. o., jejichž předměty jsou prodej části 
pozemků parc. č. 450/8 a 399/40.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo po-
skytnutí neinvestiční dotace ve výši 85.000 Kč 
z  rozpočtu města Adamova Moravskému rybář-
skému svazu, z.s., pobočnému spolku Adamov, 
na jeho činnost v r. 2021.

Byl schválen závěrečný účet města Adamova 
za rok 2020 vč. zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření Města Adamova za rok 2020, vyjá-
dřilo souhlas s celoročním hospodařením města 
Adamova v r. 2020 bez výhrad.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo účetní 
závěrku města Adamova za rok 2020.

Dále byl v  souladu s  Pravidly pro prodej byto-

vých jednotek z majetku města Adamova formou 
přímého prodeje schválen záměr prodeje bytové 
jednotky č. 346/19 za minimální nabídkovou cenu 
2 330 000 Kč, bytové jednotky č. 346/20 za mi-
nimální nabídkovou cenu 2 130 000 Kč a bytové 
jednotky č. 346/21 za minimální nabídkovou cenu 
2 370 000 Kč na ul. Opletalova 38a v Adamově.

Zastupitelstvo nevyslovilo předběžný souhlas 
s pořízením změny Územního plánu u plochy pře-
stavby OM20 na plochy přestavby smíšené obyt-
né.

Na závěr bylo schváleno poskytnutí finančních 
darů z rozpočtu města Adamova obci Hrušky, IČ 
00283185 ve výši 80.000 Kč, obci Mikulčice, IČ 
00285102 ve výši 80.000 Kč, městysu Moravská 
Nová Ves, IČ 00283363 ve výši 80.000 Kč a obci 
Lužice, IČ 44164343 ve výši 80.000 Kč.

Z jednání Rady města Adamova
Na 53. jednání Rady města Adamova konaném 

dne 9. 6. 2021 vzala na vědomí zápis z 11. schůze 
Likvidační komise, která se konala 17. 5. 2021.

Mgr. Stanislav Tůma byl jmenován ředitelem 
Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěv-
kové organizace, a to s účinností od 1. 8. 2021 na 
funkční období v délce 6 let.

Byly schváleny Smlouva o  smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti mezi městem Adamov a fy 
Vodafone Czech Republic, a. s., a  dvě smlouvy 

Termín konání Akce Pořadatel

Út 24. 8. 19:00 POZVÁNÍ NA PRÁZDNINOVOU NÁVŠTĚVU MĚSTSKÉHO 
DIVADLA BRNO "PRVNÍ RANDE" MKS Adamov

Ne 29. 8. 17:00 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice FK Adamov

St 1. 9. 17:00 POSLEDNÍ POHÁDKA POD STRÁNÍ: O KŮZLÁTKÁCH MKS Adamov

Pá 3. 9. 20:00 Pod širým nebem Adamov 2021 Miloslava Peterková

Čt 9. 9. 17:30 ZDEŇKA MAZÚROVÁ: Bezlepkové pečení pro každého MKS Adamov

Ne 12. 9. 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Bořitov FK Adamov

Pá 17. 9. Dovolená 2021: Soutěž o nejzajímavější snímek z letošní 
dovolené MKS Adamov

Čt 23. 9. 17:30 Brněnské podzemí s Alešem Svobodou MKS Adamov

Ne 26. 9. 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Malá Haná Knínice FK Adamov

Út 28. 9. 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Velké Opatovice 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 informač-
ního systému města a sami akce zadávat.

Zprávy z radnice
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o  smlouvě budoucí nájemní mezi městem Ada-
mov a firmou Správa železnic, s. o.

Dále bylo schváleno poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 48.000 Kč z rozpočtu města Ada-
mova na projekt s názvem „Podpora 11. ročníku 
hudebních akcí pořádaných pro občany města 
Adamova“.

Bylo schváleno poskytnutí finančního daru 
z rozpočtu města Adamova Domovu sv. Alžběty, 
Žernůvka 12, Tišnov ve výši 3.000 Kč.

Rada města Adamova schválila přijetí účelové 
neinvestiční dotace z  MPSV na podporu mimo-
řádného finančního ohodnocení sociálních pra-
covníků v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 
50.175 Kč.

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskyt-
nutí finanční podpory na poskytování sociálních 
služeb č. JMK069791/21/OSV bylo schváleno 
přijetí dotace z JMK na dofinancování sociálních 
služeb ve výši 167.600 Kč a na základě Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. JMK069121/21/
OSV bylo schváleno přijetí dotace z JMK na dofi-
nancování služeb ve výši 9.000 Kč. V závislosti na 
přijetí dotací bylo schváleno Rozpočtové opatření 
č. 5/2021.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu 
rozpisu rozpočtu č. 7/2021.

Dále byl schválen Dodatek č. 5 Smlouvy o za-
bezpečení sběru, svozu, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se společností AVE CZ.

Radou města Adamova byla schválena Smlou-
va o poskytnutí služby „JRK PARTNERSTVÍ“.

Ke smlouvám o  nájmu bytu č. 02/2011/B 
a 04/2011/B byly schválena dodatky č. 9 a 8.

Rada města Adamova bere na vědomí aktuali-
zaci kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdě-
lávání pro školní rok 2021/22.

Na závěr Rada města Adamova rozhodla, že 
se Město Adamov bude spolupodílet na konání 
akcí „Letní noc Adamov“, která se bude konat 3. 
7. 2021, a „Open Air Adamov 2021“, která se bude 
konat 3. 9. 2021.

Na 54. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 28. 6. 2021 Rada města Adamova vzala na 
vědomí zápis z 27. zasedání Kulturně informační 
komise, která se konala 16. 6. 2021.

V  souvislosti s  projektem „Rozšíření odborné 
výuky ZŠ Ronovská v  Adamově“ byla schválena 
Příkazní smlouva č. A000401/--/-- se společností 
RENARDS, a. s., jejímž předmětem je provádění 
dotačního managementu ve fázi udržitelnosti.

Rada města Adamova schválila prodejní cenu 
kalendáře města Adamova na r. 2022 ve výši 
80,30 Kč, vč. 10% DPH.

Na závěr byla schválena změna rozpisu roz-
počtu č. 8/2021 a položkové znění Rozpočtového 
opatření č. 6/2021.

Na 55. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 28. 7. 2021 Rada města Adamova schválila 
výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021 
příspěvkové organizace Základní škola a  mateř-
ská škola Adamov.

Dále bylo schváleno podání žádosti o  zápis 
změny v údajích vedených v rejstříku škol a škol-
ských zařízení pro základní a  mateřskou školu, 
jejíž činnost vykonává příspěvková organizace 
Základní škola a mateřská škola Adamov, Komen-
ského 4, která se týká zápisu nového ředitele pří-
spěvkové organizace.

Rada města Adamova schválila výši platu včet-
ně příplatků řediteli ZŠ a MŠ Adamov, příspěvko-
vé organizace dle zápisu, a to s účinností od 1. 8. 
2021.

Byly schváleny stavební záměry „Smetanovo 
náměstí, č. p. 8, přípojky inženýrských sítí“, „Re-
vitalizace BD Fibichova 17“ a „Přípojka vodovodu 
Dudíkovi a Holečkovi“.

Dále byla schválena Smlouva o smlouvě budou-
cí o  zřízení služebnosti mezi městem Adamov 
a firmou CETIN, a. s., a Smlouva o zřízení služeb-
nosti mezi městem Adamov a firmou ABLE agen-
cy, s. r. o.

Byl schválen Dodatek č. 5 ke Smlouvě o umís-
tění a provozování kontejnerů se společností Tex-
tilEco, a. s.

Rada města Adamova schválila dodatek č. 1 
ke Smlouvě č. 521 805/20 o dodávce pitné vody 
a odvádění odpadních vod.

Dále Rada města Adamova schválila smlouvu 
o  využití obecního systému odpadového hospo-
dářství a zajištění zpětného odběru elektrozaříze-
ní.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 4 ke 
Smlouvě o umístění zařízení – mobilní základno-
vé stanice na ul. Komenského 6.

Bylo schváleno přijetí účelové neinvestiční dota-
ce z MPSV na zvýšené provozní náklady spojené 
s výkonem pečovatelské služby města Adamova 
v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 16.620 
Kč. Dále bylo schváleno přijetí neúčelového pří-
spěvku pro město Adamov ze státního rozpočtu 
ve výši 701.487,50 Kč, určeného ke zmírnění do-
padu poklesu daňových příjmů obcí.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vědo-
mí změnu rozpisu rozpočtu č. 9/2021 a schválila 
Rozpočtové opatření č. 7/2021.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  2. 7. 2021  Vladimír Šlégl, 70 roků
  4. 7. 2021  Ing. Vratislav Pečenka, 70 roků 
  5. 7. 2021  Marta Štrajtová, 87 roků
  9. 7. 2021  Anna Bláhová, 92 roky
  9. 7. 2021  Josef Gryc, 81 rok
11. 7. 2021  Olga Rozsypalová, 82 roky
11. 7. 2021  Olga Sychrová, 81 rok
15. 7. 2021  Josef Herzán, 83 roky
15. 7. 2021  Eva Skirková, 70 roků
16. 7. 2021  Zdeněk Svítil, 70 roků
17. 7. 2021  Mgr. Bohumír Hloušek, 90 roků
20. 7. 2021  Anna Maslanová, 87 roků
28. 7. 2021  Jiřina Holešovská, 85 roků
31. 7. 2021  Eva Grycová, 70 roků
  2. 8. 2021  Zdenka Pokorná, 75 roků
  4. 8. 2021  Jiřina Vespalcová, 70 roků
  9. 8. 2021  Marie Mazalová, 84 roky
12. 8. 2021  Antonín Procházka, 91 rok
12. 8. 2021  Růžena Tesařová, 85 roků
15. 8. 2021  Vlasta Dvořáková, 80 roků
16. 8. 2021  Růžena Pilařová, 80 roků
29. 8. 2021  Marie Macharáčková, 86 roků

Blahopřejeme k sňatku
14. 8. 2021  Tomáš Hloušek a Renata Šebelová, 
sňatek penzion Švýcárna

Úmrtí
25. 6. 2021  Jaroslav Peterka, roč. 1933 
  8. 7. 2021  Zdislav Vévar, roč. 1945 
25. 7. 2021  Květoslava Kupčíková, roč. 1944
11. 8. 2021  Eva Procházková, roč. 1937

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události z května - července 2021 kon-
krétně:

• Rozrušená žena se obrátila na strážníky s ozná-
mením, že do prodejny s potravinami na ul. Sadová 
měl právě vstoupit muž, který se hádá s prodavač-
kou a dokonce jí má vyhrožovat nožem. Na místo 
byl ihned vyslán strážník MP Adamov. Při těchto 
zákrocích je strážníkům velmi nápomocna dobrá 
místní znalost, kdy již před příjezdem na místo si 
jsou většinou jisti případným pachatelem i  jeho 
možnými pohnutkami či psychickým rozpolože-
ním. Jinak tomu nebylo ani v  tomto případě, kdy 
strážník ihned při příjezdu dokázal s mužem navá-
zat kontakt a  odvrátit možné nebezpečí. Muž se 
strážníkovi svěřil s jistými okolnostmi, které ho ved-
ly k tomuto jednání, což ho samozřejmě neomlou-

vá. Na místo byla přivolána hlídka PČR Blansko, 
která si muže převzala k dalšímu opatření.

• Do pátrání po muži, který telefonicky kontakto-
val jednu z linek pro člověka v nelehkých životních 
situacích, se pustili strážníci ihned potom, co se 
měl muž svěřit, že by rád ukončil svůj život skokem 
pod vlak. Během pátrací akce se do Adamova do-
stavila i hlídka PČR Blansko, které se muž nakonec 
sám přihlásil, a  byla mu nabídnuta potřebná po-
moc.

• Na služebnu MP Adamov se dostavil mladík, 
který sdělil, že byl napaden dvěma mladíky v době, 
kdy se vracel domů. Strážníci s mladíkem sepsali 
zápis o podání vysvětlení a provedli dokumentaci 
zranění. Dalším šetřením se podařilo dohledat pa-
chatele, kdy po zhodnocení skutkové podstaty jed-
nání byli uznáni vinní z přestupku proti občanské-
mu soužití, za které jim byl udělen příkazový blok 
na pokutu.

• Další případ, kdy si pachatel vynucoval svojí 
pozornost výhružkami s  nožem, se odehrál v  OD 
Albert. Strážníkům dobře známý mladík se zde 
nezdráhal uchýlit i k tomuto způsobu vyhrožování. 
Před příjezdem strážníků na místo sice stihl muž 
z OD utéci, ale byl strážníky zanedlouho dopaden 
a putoval s přivolanou hlídkou PČR Blansko přímo 
do ,,cely“.

• Při běžné hlídkové činnosti se na strážníka ob-
rátila žena, která údajně již nějakou dobu hledala 
své dvě nezletilé děti (4 a 5 let). Děti měly odejít 
z bytu v době, kdy si matka odskočila pro prádlo, 
které jí spadlo z balkonu. Strážník se naplno vžil do 
pocitů matky, která neví, kde jsou její děti, a vydal 
se je ihned hledat. Zanedlouho byl úspěšný a na-
šel děti na Smetanově náměstí. Na první pohled 
se zdálo, že si děti ve svých naivních letech uděla-
ly výlet a jindy starostlivá máma byla ráda, že vše 
dobře dopadlo. I tak se strážníkovi něco na příbě-
hu nezdálo a informoval o tomto případu OSPOD. 
Že měl strážník dobrou intuici se ukázalo o pár dní 
později, kdy opět spatřil samotné děti na procház-
ce městem. To už bylo jasné, že něco není v pořád-
ku. Strážník tedy šel s dětmi domů, kde našel spící 
matku, která nejen že nevěděla, kde má své děti, ale 
při provedené dechové zkoušce bylo zjištěno, že je 
pod vlivem alkoholu. Věc byla ihned oznámena pra-
covníkovi OSPODu a děti putovaly k babičce. Snad 
se jejich máma poučí a bude dělat vše proto, aby 
se již tato situace neopakovala, na což doufejme 
dohlédnou pracovníci OSPODu. 

• Zoufalí obyvatelé bytového domu, které celou 
noc rušila hlučící mládež v jednom z bytů, se obráti-
li s žádostí o pomoc na strážníky. Bohužel strážníci 
neměli tou dobou službu, ale byli k dispozici na po-
hotovostním telefonu, kdy se snažili s oznamovate-
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li celou situaci řešit a doporučovali kontaktovat PČR 
Blansko, která sjedná nápravu. Bohužel se ukázalo, 
že z důvodu zaneprázdněnosti hlídky PČR Blansko 
se nemohl nikdo na místo dostavit. Vedoucí stráž-
ník MP Adamov přislíbil, že situaci prověří strážníci 
ihned po nástupu do služby. Po šesté hodině ranní 
již tedy strážníci klepali na vchodové dveře do bytu, 
ze kterého se ještě ozývala hudba. Nemožné se 
podařilo a strážníci se přes sousední balkony spo-
jili s hlučící omladinou. Na místě byl obnoven klid 
a omladina, která slavila nějaké závěrečné zkoušky 
a u toho nenechala vyspat půl bytového domu, si 
odnesla postih za spáchání přestupku proti veřej-
nému pořádku v podobě udělení příkazového bloku 
na pokutu. 

Za uvedené období strážníci dále řešili:
• několik krádeží v OD Albert,
• pokus vloupání do bytu ,
• zraněného cyklistu,
• porušení vyhlášky města Adamova v souvis-

losti s venčením psů,
• měření rychlosti vozidel,
• spolupráci s  majitelkou při odchytu jejího 

vlastního psa, který byl již značně dezorientova-
ný a vyčerpaný,

• 2x spolupráci s JSDH Adamov při provádění 
resuscitace za použití AED,

• rušení nočního klidu narozeninovou oslavou 
probíhající na pronajatém pozemku,

• pobodanou ženu v dolní části břicha – dále 
předáno k šetření PČR Blansko.

Z úřední činnosti upozorňujeme občany města, 
aby byli obezřetní, kdyby je oslovili neznámí lidé 
a nabízeli nějaké ,,výhodné“ služby či nákupy zboží 
na místě. Krom toho, že nabídka služeb a zboží je 
(mimo tržní místa, nebo bez předchozí objednávky) 
zakázána, mohlo by se jednat o lapky, kteří čekají 
na Vaši nepozornost nebo Vám jen prodají nekva-
litní zboží.

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 

Volby se na území České republiky konají ve dvou 
dnech, kterými jsou:
• pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• sobota 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 ho-

din.
Voličem je státní občan České republiky, který ale-

spoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě 

vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápi-
sem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se 
kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla 
doručena do 48 hodin před zahájením voleb;  při 
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným 
pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i  případná 
informace o zřejmých tiskových chybách na hlaso-
vacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební 
místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž 
vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůj-
čen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 

okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průka-
zem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasová-
ní umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe 
potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů. 

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze 

zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakém-
koli volebním okrsku na území České republiky, 
popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném 
při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České 
republiky v zahraničí.

O  voličský průkaz lze žádat u  městského/obec-
ního úřadu v  místě trvalého pobytu voliče. Volič 
zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů 
může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo 
konzulární úřad.

Žádost o  vydání voličského průkazu obsahuje 
jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu tr-
valého pobytu a případně požadovaný způsob doru-
čení voličského průkazu. Pro žádost není předepsa-
ný formulář.

Jak a do kdy lze žádost podat
• Podáním v  písemné nebo elektronické podo-

bě s doručením úřadu do 1. října 2021 na listině 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, 
nebo v elektronické podobě prostřednictvím da-
tové schránky voliče.
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• Osobně do 6. října 2021 do 16:00 hodin; volič se 
dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad 
o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede 

dnem voleb (23. 9. 2021). Předá jej osobně voliči 
nebo tomu, kdo má plnou moc s  ověřeným pod-
pisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz 
lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitel-
ského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto 
případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastu-
pitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a ná-
sledně může volič přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro kaž-

dou politickou stranu, politické hnutí a  koalici. Na 
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené 
losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, po-
litických hnutí a koalic musí být ve všech volebních 
krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Po-
kud některá politická strana, politické hnutí nebo ko-
alice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních 
krajích, zůstane v  daném volebním kraji toto číslo 
neobsazeno. Vzhledem k  tomu nemusí hlasovací 
lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou 
číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí 
obsahovat všechna čísla.

Na hlasovacím lístku těch politických stran, po-
litických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci 
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové 
číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro to-
hoto kandidáta, neobsazené.

Příslušnost kandidáta k  určité politické straně 
nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vy-
jádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. 

Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nej-
později 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde 
k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že 
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je mož-
né požádat ve volební místnosti okrskovou volební 
komisi o  vydání nové kompletní sady hlasovacích 
lístků.

Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí prů-

kaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu 
poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasova-
cích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, 
rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí 
voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební 
komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích 

lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere 
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožně-
no. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. S  voličem, který nemůže sám upravit hla-
sovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a  hlasovací lístek 
za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té 
politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž 
se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch 
vybrané politické strany, politického hnutí nebo koali-
ce. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané 
politické strany, politického hnutí, koalice zakroužko-
váním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z  kandidátů dává přednost (udělení preferenčního 
hlasu). Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku ne-
mají na posuzování hlasovacího lístku vliv. 

Ve prospěch politické strany, politického hnutí 
nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na 
nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo 
dopsána.

K  takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič 
dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 
4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve 
prospěch politické strany, politického hnutí nebo ko-
alice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na 
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a  hlasovací lístky, které nejsou vloženy 
do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlaso-
vacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou 
z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplat-
ný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlaso-

vacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-

votních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji 
okrskovou volební komisi o  to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné volební schrán-
ky. Okrsková volební komise však může vysílat své 
členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci 
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svého volebního okrsku.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do 

přenosné volební schránky.

Možnost hlasování pro občany v karanténě
V případě, že bude dne 15. 9. 2021 trvat stav pan-

demické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený 
alespoň pro část území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19, pak 
bude možné použít zvláštní způsoby hlasování.

Podrobné informace jsou uvedeny na: https://
www.mvcr.cz/volby/.

Kontakty pro nahlášení požadavků o  hlasování 
mimo volební místnost:
Městský úřad Adamov:
PhDr. Kubenová, tel. 516 499 623
p. Chlupová, tel. 516 499 620
Okrsková volební komise č. 1 – 773 990 469 
Okrsková volební komise č. 2 – 602 788 015
Okrsková volební komise č. 3 – 724 862 158
Okrsková volební komise č. 4 – 739 601 464

Čísla na jednotlivá okrsková volební komise platí 
pouze ve dny voleb.

Oznámení pro členy volebních 
komisí (OVK)

První zasedání OVK pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 2021 se 
koná dne 13. 9. 2021 v  15:00 hod. v  zasedací 
místnosti Městského úřadu Adamov, Pod Hor-
kou 101/2, 1. patro.

Účast všech členů OVK je nutná, není náhrad-
ní termín.

Školení OVK se bude konat v  úterý dne 
21. 9. 2021 v 15:00 hod. školení OVK, které pro-
vede zástupce ČSÚ. 

Školení je povinné pro předsedy, místopřed-
sedy a zapisovatele OVK.

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 
13. 9. 2021 do 18. 9. 2021 budou ve městě Adamo-
vě přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení 
objemného odpadu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlast-
ností, který s ohledem na své rozměry nelze odložit 
do popelnic nebo kontejnerů. Jedná se o starý náby-
tek (křesla, židle, skříně, pohovky, postele, matrace), 
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toa-
lety, kočárky, pneumatiky, drátěné sklo, zrcadla, části 

kuchyňských linek atd. Ukládání objemného odpadu 
do přistavených kontejnerů je určeno pouze pro ob-
čany města Adamova. Do velkoobjemových kontej-
nerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad, směs-
ný komunální odpad, stavební suť a dále odpad, pro 
který jsou určeny kontejnery na tříděný odpad (papír, 
plasty, sklo, kovy a oleje). 

Žádáme občany, aby z  důvodu skladnosti a  co 
největšího využití objemu přistavených kontejnerů 
ukládaný odpad rozkládali. 

Jakmile dojde k naplnění přistavených kontejnerů 
na určeném místě, budou odvezeny a tím bude svoz 
v tomto místě ukončen.

Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené 
kontejnery, a to před jejich přistavením, během je-
jich přistavení i po jejich odvozu z určeného stano-
viště. 

Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery 
bude posuzováno jako vytváření černé skládky pod 
pokutou 1.000 Kč.

Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistave-
ných kontejnerů ve stanoveném čase a  místě dle 
následujícího časového harmonogramu:

Pondělí 13. 9. 2021 –  16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou (1 
kontejner)
stanoviště: ul. Sadová – zatáčka u Farinky (1 kon-
tejner) 
stanoviště: ul. Komenského 6 – u bývalého inter-
nátu (1 kontejner) 
Úterý 14. 9. 2021 –   16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Neumannova – parkoviště u lesa 
(1 kontejner) 
stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižo-
vatky (1 kontejner)
stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky (1 kontejner)
Středa 15. 9. 2021 -  16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parko-
viště - začátek a konec ulice (2 kontejnery)
stanoviště: ul. Osvobození 29 u „Labutě“ (1 kon-
tejner)
Čtvrtek 16. 9. 2021 -   16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště – začátek 
a konec ulice (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Fibichova – u  bývalého obchodu 
(1 kontejner)
Pátek 17. 9. 2021  –   16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Plotní – u  vjezdu ke garážím (1 
kontejner) 
stanoviště: ul. Mírová – u hřiště (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Pod Horkou – před budovou MěÚ 
(1 kontejner) 
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Sobota 18. 9. 2021 –  9:00 – 10:00 hod. 
stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště u hři-
ště (2 kontejnery)
stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště na 
konci ulice (2 kontejnery) 

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu 
přistavení kontejnerů, je možné tento odpad odvézt 
na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, 
Adamov (tel. 516 446 440), kde je otevřeno: pondělí, 
středa, pátek 10:00 – 18:00 hod. mimo státem uz-
nané svátky.

Odbor správy majetku města

Harmonogram mobilního 
svozu nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že 
v sobotu dne 18. 9. 2021 bude ve městě Adamově 
probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. od-
padu, který může ohrozit životní prostředí a zdraví 
lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou ob-
sluhou, které je třeba nebezpečný odpad odevzdat. 

Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, 
monočlánky, zbytky barev, lepidla, ředidla, oleje, 
olejové filtry, kyseliny, zásady, přípravky na ochra-
nu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby 
od barev, ředidel, olejů, sprejů, čisticích prostředků 
atd. V rámci svozu nebezpečného odpadu je mož-
né obsluze odevzdat elektrospotřebiče podléhající 
zpětnému odběru.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady 
bez přítomnosti odborné obsluhy, ale je nutné 
vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště. 

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze 
ve stanoveném čase a  místě dle následujícího 
časového harmonogramu:

Sobota 18. 9. 2021
1. stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou 
8:00 – 8:30 hod.
2. stanoviště: ul. Komenského 6 –  u budovy býv. 
internátu  8:35 – 9:05 hod.
3. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – par-
koviště 9:10 – 9:40 hod.
4. stanoviště: ul. U Kostela – parkoviště 9:45 – 
10:15 hod.
5. stanoviště: ul. Plotní – u  vjezdu ke garážím 
10:20 – 10:50 hod. 
6. stanoviště: ul. Mírová – u hřiště 10:55 – 11:25 
hod.
- bezpečnostní přestávka (50 minut)

7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižo-
vatky 12:15 – 12:45 hod.
8. stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště 12:50 
– 13:20 hod.
9. stanoviště: ul. Neumannova 2 – parkoviště  
13:25 – 13:55 hod.
10. stanoviště: ul. Dvořákova a  Opletalova – 
u křižovatky 14:00 – 14:30 hod.
11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky 14:35 – 
15:05 hod.
12. stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště 
15:10 – 15:40 hod.

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu 
mobilního svozu nebezpečných odpadů, je možné 
tento odpad odvézt na sběrný dvůr firmy GAMA 
J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov (tel. 516 446 440), 
kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10:00 – 
18:00 hod. mimo státem uznané svátky. Baterie 
a monočlánky lze také odložit v elektroprodejnách, 
do červených kontejnerů umístěných u Domu slu-
žeb na ul. Družstevní 1, u dětského hřiště na ul. P. 
Jilemnického a u Domu s pečovatelskou službou 
na ul. Komenského 1 nebo do sběrného boxu v bu-
dově MěÚ Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, které 
nebyly spotřebovány, nebo léky s  prošlou lhůtou 
spotřeby je třeba odevzdat v lékárnách.

Odbor správy majetku města

Informace z KORDIS Jmk

Blíží se dlouho plánováná rekonstrukce železnič-
ního koridoru, které se velkou měrou dotkne města 
Adamova.

Od 1. 9. začíná příprava na tuto velkou stavbu. 
Bude zahájena oprava tzv. nového novohradského 
tunelu mezi Blanskem a Adamovem. Vlaky tímto 
úsekem budou moci projet jen po jedné koleji. To 
se sebou přináší nutnost upravit jízdní řády někte-
rých vlaků.

Adamova se týkají následující změny:
• osobní vlaky S2 odjíždějící z  Brna v  časech 

kolem XX:00 a  XX:30 a  z  Adamova v  časech 
XX:10 a  XX:40 budou zachovány. U  vybraných 
vlaků bude odjezd z Brna drobně uspíšen. Dojte 
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tak ke ztrátám přípojů od Tišnova v Židenicích.
• doplňkové osobní vlaky S2 odjíždějící z  Brna 

v časech kolem XX:15 a XX:45 a z Adamova kolem 
XX:25 a XX:55 během prázdnin nejezdí. Jejich pro-
voz nemůže být od 1. 9. z důvodu omezené kapaci-
ty trati obnoven. Náhradou bude zvýšena kapacita 
vybraných ostatních vlaků.

• ranní spěšný vlak S2/1753 s odjezdem z Ada-
mova v 6:58 v Adamově nezastaví.

Od 12. 12. 2021 do konce roku 2022 budou 
úplně všechny vlaky mezi Blanskem a Brnem na-
hrazeny autobusy. Podrobnosti k jízdním řádům 
a spojení ještě budou IDS JmK doplňovány.

Události ve městě
Ohlédnutí za akcí Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Barbory
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Pastelkami vybarvi obrázek podle své fantazie a oblékni Alvu či Voltíka 
do úplně nových barev. 

www.ekolamp.cz
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Jubileum benzínky
V březnu uplynulo 50 let ode dne, kdy byl na čer-

pací stanici pohonných hmot, která se nachází poblíž 
adamovského vlakového nádraží, obsloužen první 
zákazník. Tato stanice byla vybudována ve spoluprá-
ci podniku Benzina a adamovského závodu, který si 
jako výrobce výdejních stojanů při ní zřídil zkušebnu 
těchto zařízení.

O  čerpací stanici motorových paliv je v  kronice 
města jediná zmínka, která se vztahuje k roku 1960. 
Týká se otevírací doby „nedaleké prodejny Benziny 
(benzinové pumpy) naproti nádraží“ (3. díl, s. 57), při-
čemž z předchozí věty vyplývá, že se jedná o nádraží 
vlakové. Vzhledem k  výše uvedenému je to tvrzení 
evidentně chybné. Příčinou je podle mne skutečnost, 
že zápisy o dění v obci z počátku šedesátých let byly 
do kroniky doplněny až po zhruba třiceti rocích.

Stanoviště benzínové stanice v Adamově se totiž 
v té době nacházelo při tehdejším autobusovém ná-
draží. Toto nádraží bylo situováno naproti budově tzv. 
sv. Anny, jež má nyní čp. 492 a 493, a do dnešní doby 
z něj zůstala vyasfaltovaná plocha po levé straně sil-
nice vedoucí do Josefova. Stanice pak byla konkrétně 
umístěna v horní části nádraží, poblíž dnes nepouží-
vaného továrního komínu, a to při zalesněné stráni. 
Na přiloženém výřezu ze základní mapy z roku 1961 
je místo čerpací stanice vyznačeno červeným krouž-
kem, který obepíná značku pro benzínovou pumpu 
používanou na mapách tohoto typu.

Tato výdejní stanice paliv byla postavena na zákla-
dě požadavků od narůstajícího počtu adamovských 
vlastníků motorových vozidel, kteří museli doplňovat 
pohonné hmoty nejčastěji během jízdy přes Brno, 

Blansko či Jedovnice. Byla otevřena na podzim roku 
1958. Podle mých vzpomínek sestávala její nadzemní 
část ze dvou jednoduchých výdejních stojanů a men-
ší plechové boudy. V ní byl sklad zejména motorových 
olejů a pobývala v ní obsluha, která prováděla plnění 
nádrží benzínem či naftou. Prvním čerpadlářem byl 
pan Arnošt Zvěřina starší. V neděli byla stanice zavře-
ná.

Pokud někdo vlastní fotografii této stanice, sdělte 
to laskavě redakci Zpravodaje nebo na mail autora 
toho článku (karel.truhlar@centrum.cz). Zajistíme její 
okopírování a uveřejnění v některém z dalších čísel 
Zpravodaje s doplňujícím komentářem. Vítané jsou 
rovněž upřesňující vzpomínky pamětníků, za nimiž se 
určitě na předem domluvený čas dostavíme.

- dtk -

Ukázka z kalendáře města Adamova na rok 2022
Kalendář je již možno zakoupit v pokladně MěÚ a MKS
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Tornádo na Jižní Moravě
Ve čtvrtek 24. června 2021 postihlo sedm obcí 

z Břeclavska a Hodonínska tornádo síly F4 (druhé 
nejsilnější možné tornádo).

Vedení města společně s  adamovskými hasiči 
uspořádali sbírku materiální pomoci pro obyvatel-
stvo postižené touto přírodní katastrofou.

Potřebné byly především úklidové prostředky jako 
jsou sava, čističe, rukavice, pytle, zakrývací plachty, 
svítilny, baterky, nářadí, velké hřebíky, sekyry s háky 
na hřebíky, pytle na suť apod.

Po roztřízení a zabalení byl materiál dne 2. červen-
ce 2021 předán do centrálního skladu v Hodoníně.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli 
do této sbírky.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo na svém 
16. zasedání dne 28. 6. 2021 poskytnutí finančních 
darů čtyřem obcím nejvíce postiženým živelnou ka-
tastrofou v celkové výši 320.000 Kč.

Hasiči pomáhají
Dne 29. a 30. června byla jednotka adamovských 

dobrovolných hasičů vyslána na pomoc do Hodoní-
na s odstraňováním následků po ničivém tornádu ze 
dne 24. 6. 2021.

Jednotka první den vyjela na výpomoc s  druž-
stvem 1+4 a druhý den 1+2. Oba dva dny adamo-
vštví hasiči zasahovali v  domově pro seniory (S  - 
CENTRUM HODONÍN).
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Sousedské slavnosti Zažít 
město jinak poprvé v Adamově

Zažít město jinak (ZMJ) jsou sousedské slavnosti, 
jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé a jsou založe-
né na principu společného sdílení veřejného prosto-
ru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení 
místních organizátorů. Jsou otevřené všem věkovým 
a zájmovým kategoriím.

Slavnosti se konají každoročně vždy třetí víkend 
v září, tenhle rok připadá termín hlavní akce na sobotu 
18. 9. 2021. Koordinátorem celé akce je spolek Auto-
Mat, který organizuje i úspěšnou iniciativu Do práce 
na kole.

V našem městě se slavnosti budou poprvé konat 
ve čtvrti Kolonka, ale zapojit se může každý. Mottem 
letošního ročníku „Návod k  sestavení” totiž spolek 
vzdává hold právě všem aktivním občanům, spolkům 
a  podnikům, kteří pomáhají utvářet kvalitní veřejný 
prostor a silné komunity.

Jak na to? Dobrovolnou organizátorkou Zažít měs-
to jinak v Adamově je Denisa Bakešová, na stránkách 
Zažít město jinak v  seznamu  LOKALIT 2021 na ní 
najdete kontakt. Můžete třeba nabídnout stoly, židle, 
půjčit gril, pomoci s  roznosem letáků nebo přinést 
něco dobrého k jídlu a pití. Nebo snad hrajete na ně-
jaký nástroj? Umíte žonglovat, nebo se hýbat v rytmu 
tanga? Naučte to ostatní a buďte přímo na programu! 
Každopádně skvělé bude i když se přijdete „jen“ podí-
vat a spolu vytvoříme jedinečnou atmosféru města, 
ve kterém chceme žít.

Vlajka města Adamova
Jak jsme již v březnovém čísle Adamovského zpra-

vodaje informovali, město Adamov se rozhodlo poří-
dit  městskou vlajku.

V srpnu byla slavnostní vyšívaná vlajka převzata od 
společnosti Velebný a Fam, s. r. o., a bude umístěna 
v zasedací síni Městského úřadu Adamov.

S pořízením vlajky je také spojené její žehnání, které 
proběhne také u naší vlajky.

V současné době probíhá jednání na konkrétněj-
ším termínu, kdy by mohlo být přistoupeno k jejímu 
žehnání.

Proto sledujte informační kanály města Adamova, 
podrobnější informace budou brzy zveřejněny.

Poděkování
Děkuji nálezci svazku klíčů, které byly nalezeny 

na ul. Pod Horkou, za odevzdání na městský úřad 
dne 28. 6. 2021 a za ušetření mnoha starostí.

Šťastná majitelka klíčů

Poděkování Sboru pro občanské záležitosti 
a Turistickému oddílu za blahopřání k 75. naro-
zeninám.

Děkuje Anna Španělová

Vzpomínky
Dne 16. července uplynulo 
již 25 let od úmrtí naší dra-
hé maminky a babičky, paní 
Jaromíry Vaňkové.
Kdo jste ji měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Dcery Hana a Romana s ro-
dinami.

Dne 11. 8. 2021 jsme si při-
pomněli  5. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka a  babička paní 
Marcela Davidová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí 
spolu s  námi tichou vzpo-
mínku. 

Stále vzpomíná manžel 
František s celou rodinou.

Dne 17. 8. by se dožil pan Jan Španěl 80 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná manželka s celou rodinou.

Dne 19. září t. r. si připome-
neme nedožité 100. naroze-
niny naší maminky, babičky 
a  prababičky, paní Marie 
Svítilové.   Děkujeme všem, 
kdo jí spolu s  námi věnují 
tichou vzpomínku.

Synové Zdeněk, Ivo a  sna-
cha Miluška s rodinami

Dne 22. září uplyne osm 
let od úmrtí manžela, tatín-
ka, dědečka a  pradědečka, 
pana Josefa Skotáka.

S  láskou stále vzpomíná 
manželka a  dcery s  rodina-
mi.
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MILOŠ SLÁMA  – Linoryty
Jako první poprázdninovou výstavu ve výstavní síni 

Společenského centra MKS v Adamově připravil MKS 
– Historicko-vlastivědný kroužek výstavu linorytů Mi-
loše Slámy. Slavnostní vernisáž se uskuteční  v neděli 
12. září v 15:00 hodin. Výstavu uvede autor a Jaro-
slav Budiš.  K návštěvě jste zváni od 12. 9.  do 21. 9.  
2021,  a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli 14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.

Miloš Sláma (1965) absolvoval obor grafika a kniž-
ní ilustrace na Vyšší odborné škole Václava Hollara 
v Praze. Zde nevytiskl ani jeden linoryt. Tuto techni-
ku pro sebe objevil, když se nastěhoval do domu se 
zásobami vyřazeného lina. Další životní inspirací mu 
byla roční stáž v Paříži, měsíční pěší pouť do Říma, 
čtyřdenní pobyt na ostrově Athos a  každodenní ži-
vot mezi atelierem a přírodou. Žije a pracuje na bývalé 
faře v obci Křoví.

Miloš Sláma patří k  předním českým grafikům. 
Jeho práce získávají ocenění a  jsou zastoupeny 
v galeriích i soukromých sbírkách. Linoryty vytváří po-
stupným odrýváním z jedné matrice. Jeho tvorba je 
mimořádná a nezaměnitelná použitím mnohačetné-
ho soutisku až dvaceti barev. Je autorem grafického 
kuličkového lisu Sláma Press, který už slouží uměl-
cům ve více než třiceti zemích světa. Od roku 2015 
je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar 
Praha.

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

Program Zlaté zastávky na červen 2021
Téma měsíce: Vracíme se do školy

Připravujeme (realizace dle platných nařízení):
Workshop: Chystáme si svačiny do školy 
Speciální akce: Týden nízkoprahových klubů
Tvoření: výroba záložek, výroba desek na sešity, 
batikování triček nebo tašek

Průběžně poskytujeme pomoc se školou
• můžeš využít počítač, máme kvalitní interne-

tové připojení.
• nevíš si rady se zadanými úkoly, dle možností 

vysvětlíme to, čemu nerozumíš.
• zajímá nás, co Tě trápí, vyslechneme Tě, po-

můžeme najít řešení

Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb. nebo na te-
lefonu 733 741 732.
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben ak-
tuálním vládním nařízením.
Těší se na Tebe kolektiv zaměstnanců Zlaté za-
stávky.

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

 » Úterý 14. 9. 2021
TURNAJ V KULEČNÍKU
Turnaj je určen pro děti a mládež od 10 let. Sou-

Kultura
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těžíme o drobné odměny. Začátek v 16:00 hodin.

 » Středa 22. 9. 2021
DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Odpoledne plné sportovních her a  soutěží pro 
děti na hřišti P. Jilemnického. Začátek od 15:30 
hodin.

 » Pondělí 27. 9. 2021
VYBÍJENÁ
V prostorách MKM, určeno pro všechny věkové 
kategorie. Začátek v 15:30 hodin.

Městské kulturní středisko
Opletalova 345/22, 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/

 » 23. 9. 2021
Přednáška znalce brněnského podzemí Ing. Aleše 
Svobody o ZELNÉM TRHU (dokončení povídaní).
Začátek v 17:30 v salonku MKS Adamov - Ptači-
na. Vstupné 40 Kč.
Podzemí pod Zelným trhem je součástí historického 
brněnského podzemí, nachází se pod Zelným trhem 
v historickém jádru Brna.
Tamní sklepy vznikaly pod jednotlivými domy už od 
středověku, nejvíc jich bylo vybudováno v době ba-
roka. Sloužily zejména k uchovávání potravin, zrání 
piva a vína v sudech i jako úkryt v době válek.

 » 24. 9. 2021
Zájezd do Městského divadla Brno na muzikál 
Pretty Woman
Přihlášky a bližší informace na t. č. 607 518 104 
nebo na e-mailu mks@mks-adamov.cz.

 » 30. 9. 2021
Vítání nových prvňáčků ve školních lavicích
Také v  letošním roce pozve MKS spolu se SPOZ 
a MP při MěÚ Adamov, společností BESIP zastou-
penou firmou Autoškola Pernica Kotvrdovice a Br-
něnskými písničkovými tetinami děti z prvních tříd 
na zábavné odpoledne. 
Zváni jsou také jejich rodiče, prarodiče, sourozenci 
a  kamarádi. Začátek akce je v  16:30 hodin v  sále 
MKS na Ptačině.
Akce bude realizována za dodržení všech v termínu 
konání akce platných hygienických opatření.

Babské rady -  
to jsou cenné poklady 
v podobě postupů, 
receptů a neotřelých 
nápadů, jak si poradit 
v situacích, které 
přináší každodenní 
život. Rady často 
předávané z generace 
na generaci, 
jednoduché, někdy 
překvapující, jindy 
úsměvné. Babské 
rady vás doprovodí 
v kuchyni, při 
úklidu, na zahrádce 
a pomohou vám 
i zkrásnět nebo 
provonět vaši 
domácnost. Babské 
rady totiž dokážou 
zázraky.

Beseda nad knihou JaRoslavy vykoupilové 
„BaBské Rady“ spojená s autogramiádou

16. září 2021 v 18 hodin 
v salonku MKS 
Opletalova 22 
(na Ptačině)

vstupné 40 kč

pořadatel: Městské kulturní  
středisko adamov, opletalova 22, 
67904 adamov, tel: 607 518 104, 
zázn.: 516 446 590
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O

O

O

na hřišti u školy Ronovská

1. září 2021 

v 17:00 hodin

Vstupné dobrovolné

Barevná pohádka  
o nezbedných kůzlátkách, 

starostlivé mamince  
a hloupém vlkovi,  

který se pro získání  
své „večeře“ stane 

strýčkem,  
pirátem  

a nakonec  
uklízečkou,  
ale i tak jej  

kůzlátka  
prokouknou  

a všechno  
dobře  

dopadne.
 

Pohádka pod strání

Pořadatel: Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22, 67904 Adamov, tel: 607 518 104, zázn.: 516 446 590

Petra Klímová
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Ze školních tříd
Nový ředitel ZŠ a MŠ Adamov

O letošních letních prázdninách se na adamovské 
základní škole udála velká změna. Po dvaceti třech 
letech působení na pozici ředitelky ZŠ odešla do dů-
chodu paní Mgr. Jana Burianová.

Na její pozici byl po konkurzním řízení vybrán  
s účinností od 1. 8. 2021 adamovský učitel Mgr. Sta-
nislav Tůma.

Na tomto místě bych rád připomněl práci Mgr. Jany 
Burianové a následně vás seznámil s novým panem 
ředitelem.

Mgr. Jana Burianová
Jana Burianová se narodila 15. 5. 1956 v  Brně 

manželům Rybářovým z Adamova. Po absolvování 
blanenského gymnázia a Střední pedagogické školy 
v Boskovicích nastoupila v roce 1975 na pozici skupi-
nové vedoucí na adamovské základní škole.

Během zaměstnání zahájila studium na pedago-
gické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně 
v  Brně, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy 
a v roce 1989 studium ukončila získáním magister-
ského titulu. Z vychovatelky se tedy stala učitelkou.

Od školního roku 1992/1993 nastoupila na pozici 
zástupkyně ředitelky, kterou v té době byla Mgr. Kvě-
toslava Žáčková. Od školního roku 1998/99 přešla na 
pozici ředitelky základní školy. Do funkce zástupkyně 
školy nastoupila Mgr. Jaroslava Šmerdová.

V tomto složení již zůstaly až do odchodu paní Bu-
rianové v letošním roce do důchodu.

Za jejího působení v pozici ředitelky ZŠ se podaři-
lo mnoho práce, ať už právní osamostatnění školy či 
sloučení základních a mateřských škol do jedné or-
ganizace. Vybavení školních tříd prošlo modernizací, 
opravy se dočkaly fasády všech objektů, přistavělo se 
patro ZŠ Ronovská i MŠ Petra Jilemnického apod.

Paní Burianová prací pro školu žila, pro mnohé děti 
byla vzorem, o zaměstnance se starala nad rámec 
povinností, její osobnost tvoří také vysoké sociální cí-
tění, které je při práci pedagoga velice důležité.

Na tomto místě bychom jí rádi za vše poděkovali 
a popřáli všechno nejlepší do dalšího života.

Mgr. Stanislav Tůma
Stanislav Tůma se narodil 8. 8. 1971 v Boskovicích. 

Zde také navštěvoval základní školu a  Gymnázium 
Boskovice.

Po maturitní zkoušce započal studium učitelství 
matematiky a  zeměpisu na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Zde obhájil v roce 
1994 magisterský titul.

Po získání magisterského titulu nastoupil do svého 
prvního učitelského zaměstnání v Čejkovicích u Ho-
donína.

V  roce 2004 nastoupil na Základní a  mateřskou 
školu v Adamově.

Mezi předměty, které vyučuje, patří matematika, 
zeměpis a ruština.

Je podruhé ženatý a má celkem 4 děti. Mezi jeho 
koníčky patří sport, především pak volejbal.

Lukáš Malý, člen Kulturně-informační komise
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Ze sportu
Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT
Pozvánky na turistické vycházky:
• Vycházka Kunínský viadukt

Vycházka se uskuteční v sobotu 11. 9. 2021
Délka vycházky: 8 km
Trasa: Žďárec, kostel – ranč U bizona – Kutiny – Řikonín
Terén: pohodlně
Tam: ČD Adamov Os 7:40 hod., Brno - Žid. Os 
7:57 hod., Bus Řikonín 8:45 hod.
Zpět: ČD Řikonín Os 13:17 hod., Brno-Žid. Os 
14:05 hod.
Jízdenka: tam 9 zón, zpět 8 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

• Vycházka přes Vyšicko
Vycházka se uskuteční v sobotu 25. 9. 2021
Délka vycházky: 12 km
Trasa: Mutěnice, zast. – rozhledna – Hovorany – Čejč
Terén: přes kopec
Tam: ČD Adamov Os 7:40 hod., Brno R 8:36 hod.,
Zaječí Os 9:06 hod.
Zpět: Čejč Os 14:14 hod. (přes Zaječí), Bus 14:40 
hod. na Zvonařku
Jízdenka: 65+ universální (39,-)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

Adasped cup 2021
V sobotu 26. 6. 2021 se konal na „Sklaďáku“ turnaj 

v nohejbale trojic Adasped cup 2021.
Počasí v den turnaje bylo jako objednané. Záměr 

hrát na dvou hřištích znovu nevyšel z důvodu bouřek, 
které celý týden brzdily práci organizačního výboru. 
Druhé plánované hřiště bylo až do pátku pod vodou. 

Pod dohledem hlavního rozhodčího Bugase a ředi-
telů Čigina a Kuby se prezentovalo 8 tříčlenných druž-
stev. Následně bylo provedeno rozlosování. Hrálo se 
systémem každý s každým na dva sety a na základě 
umístění se pokračovalo systémem 1. - 8., 2. - 7., atd…

Nasazení bylo vysoké, bojovalo se o každý centi-
metr hřiště. Potvrdilo se to, že koncentrace na zápa-
sy a nepodcenění soupeře je důležité. Překvapil tým 
PLOTY ve složení Klíma Pavel a Josef s Bugasem. 
Tento podceňovaný a nenápadný tým se zlepšoval 
zápas od zápasu a byl postrachem pro všechny favo-
rity. Je vidět, že nasazení je základem úspěchu, a kluci 
skončili na krásném 2. místě.

Ale všichni bojovali jako lvi. Koneckonců nešlo ani 
tak o výsledek. Důležité bylo se sejít po dlouhé pauze, 
zasportovat si, pokecat, … Přišli i diváci všech věko-

vých kategorií, což potěšilo. Všude vládla příjemná 
a přátelská atmosféra.

Již teď se všichni těší na další ročník 2022. 

Střípky z historie 
adamovského sportu, 50. díl

V dalších dvou dílech se budeme věnovat florbalu 
– sportu, který se v naší republice začal rozšiřovat od 
počátku 90. let minulého století. Jeho soutěžní pro-
vozování vyžaduje halu dostatečných rozměrů, a to 
půdorysu alespoň 36 x 18 m, ideálně pak větším než 
40 x 20 m. Dále je potřeba, aby se dalo dohromady 
alespoň 6 hráčů včetně brankáře, přičemž při jejich 
větším počtu lze lépe rozložit fyzickou zátěž družstva 
v zápase běžně trvajícímu 60 minut čistého času. Dá 
se konstatovat, že se jedná o sport na náklady celkem 
nenáročný, největším omezením je prostorná hala. 
Těch je jen v Jihomoravském kraji asi třicet pět, jedna 
z nich je také v našem městě v majetku Sokola.

Sportovní odvětví florbal zastupuje vzhledem k me-
zinárodní federaci organizace Český florbal (ČF). V ní 
jsou sdruženi hráči registrovaní v tomto sportu, kteří 
se účastní zápasů soutěží různých výkonnostních 
a  věkových úrovní na celostátní či nižší regionální 
bázi. Kromě soutěží ČF jsou v naší republice organi-
zovány i soutěže, v nichž nastupují k zápasům kromě 
hráčů registrovaných ve florbalovém svazu také hráči 
v něm neregistrovaní. Jedná se především o Amatér-
skou florbalovou ligu (AFL), Orelskou florbalovou ligu 
(OFL), obě s celostátní působností, či soutěže řízené 
Sokolem.

Ve svazových regionálních soutěžích se hraje tím 
způsobem, že část družstev se podle rozpisu sjede 
do jedné haly a tam v jediný den odehraje každé z nich 
dva zápasy. Z tohoto důvodu se krátí trvání zápasů na 
3 x 15 či 13 minut. Obdobně tomu tak je v Orelské FL, 
v níž i muži hrají jen v pěti a hřiště bývá o něco menší. 
Hrací doba, rozměry hřiště a někdy ještě i počty hrá-
čů a velikost branek se snižuje v soutěžích dorostu 
a dětí.

Oddíl florbalu byl založen při Sokolu Adamov na po-
čátku roku 2007 nadšenci, jejichž věk převážně spadal 
do rozmezí 15 až 17 let. Do tréninků se pod vedením 
jednoho z nich, Jana Kocmana, zapojili Tomáš Baďu-
ra, P. Hlavatý, Marek Hrubý, Lubomír Lukáš, Dominik 
Moser, Martin Novotný a  Lukáš Odehnal. V  květnu 
2007 se trénování družstva ujal Zdeněk Kufa. Na pod-
zim začali hrát v mužské kategorii v nejnižší soutěži 
AFL. Po absolvování série turnajů obsadil adamovský 
tým 3. místo a zajistil si postup do vyšší ligy. V ročníku 
2008/09 v ní měl za soupeře 7 družstev. Po odehrá-
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ní 8 turnajů patřilo Sokolu Adamov v tabulce 2. mís-
to s odstupem za Bíteší, třetí Ořechov však naopak 
dost ztrácel. K brankáři M. Novotnému přibyl Dominik 
Leplt. K novým hráčům do pole náleželi Filip Daniel, 
Leoš Hloušek, Petr Chalupa, Jan Oliva, Vratislav Žit-
ník, Bohumil Žlůva, Procházka, Svoboda a Štrajt. Posi-
lou byl hostující hráč Tomáš Mlýnek.

V sezóně 2009/10 pokračovalo v AFL nově vytvoře-
né B-družstvo, zatímco družstvo sestavené z lepších 
hráčů vstoupilo do soutěží florbalového svazu. V nej-
nižší regionální soutěži, kterou byla jedna ze dvou 
divizí Jihomoravského přeboru, obsadil Adamov 
v osmičlenné tabulce bezpečně 4. místo se 34 body 
a  aktivním skóre 105:76. Mezi nejlepší hráče této 
soutěže patřili Jakub Nowak, L. Lukáš, Pavel Ševčík 
(posila z Brna) a Vojtěch Sluka, které dobře doplňovali 
zejména Lukáš Fiala, F. Daniel, L. Hloušek, J. Kocman, 
T. Mlýnek, L. Odehnal, P. Chalupa, D. Moser a T. Baďu-
ra. Dominik Leplt měl nejlepší statistiky z  brankářů 
všech celků a ani M. Novotný si nevedl špatně. B-tý-
mu pomáhali k dobrým výsledkům pendleři z Ačka, 
z jeho kmenových hráčů zaujali Matěj Lukáš, Tomáš 
Novotný a brankář Martin Vaněk. Byla zahájena spor-
tovní příprava starších žáků, které se ujal L.  Lukáš. 
V přátelských zápasech se nejvíce prosazoval Vítek 
Pilát. Výchovu věkově nejmladší skupiny si vzal na 
starost B. Žlůva.

V ročníku 2010/11 se Sokol Adamov poprvé před-
stavil ve vyšší regionální soutěži, kterou je Jihomorav-
ská liga. Již po několika kolech se vzdal trenérského 
postu Z. Kufa a dále u něj působil jen ve funkci se-
kretáře. Po ukončení sezóny se nacházel Adamov na 
původně nesestupovém 11. místě tabulky, ale vzhle-
dem k  neúspěchu týmů z  regionu ve vyšší soutěži 
musel ligu nakonec opustit. K  záchraně nechybělo 
mnoho, jediný bod. Nejplatnějším hráčem byl J. Koc-
man, sekundovali mu Jiří Sýkora, V. Sluka, J. Nowak, 
L. Lukáš, P. Ševčík, D. Moser, L. Hloušek, L. Odehnal, 
T. Baďura, P. Chalupa a B. Žlůva. Z brankářů si vedl 
nejlépe M. Vaněk.

V bojích o návrat zpět do ligy z jedné ze skupin Jiho-
moravského přeboru obsadil Sokol Adamov v koneč-
ném účtování 2. místo o jeden bod za C-družstvem 
brněnských Bulldogů. Jak se později ukázalo, tak toto 
umístění na postup přece jen stačilo. Zásluhu na tom 
měli především hráči, na kterých stála úroveň druž-
stva již v minulém ročníku. Martin Vaněk byl nejlep-
ším brankářem soutěže, o mnoho hůře si nevedl ani 
D. Leplt. Ten zastával též funkci sekretáře družstva. 
Dětský tým startoval v  sokolských soutěžích a  po-
stoupil z brněnské skupiny na oblastní přebor, který se 
hrál ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na něm obsadil pěk-
né 3. místo. Nadějné výkony v něm předváděli Luboš 
Bavlnka a brankářka Anna Kobylková.

Do sezóny 2012/13 vstoupili adamovští florbalisté 

oslabeni o opory J. Nowaka, P. Ševčíka a M. Vaňka. 
Přesto si splnili předsevzatý cíl, neboť skončili se 36 
body přesně uprostřed tabulky Jihomoravské ligy na 
6. místě. Skóre sice bylo pasivní, ale poměr vítězných 
zápasů ku prohraným byl naopak aktivní 11:10. Nejví-
ce se o toto umístění zasloužil hrající trenér L. Lukáš, 
z dalších hráčů k tomu přispěli nejmladší člen týmu 
T. Novotný, Josef Zouhar, L. Hloušek, V. Sluka, J. Koc-
man, D. Moser, T. Baďura a B. Žlůva. Branku hájil pře-
vážně D. Leplt. V orelské lize startovala dvě družstva 
adamovského Sokola. Dorostenci na své soupeře ze 
Šlapanic, Boskovic, Nového Města na M., Olešnice, 
Žďáru n. S. a Židenic nestačili, přísnější měřítko snesl 
jen Pavel Buchta. Mladší žáci si vedli o poznání lépe 
a z 10 zápasů proti družstvům z Nového Města na 
M., Kunštátu, Boskovic, Blanska a Olešnice třikrát zví-
tězili a jednou remizovali. Spolehlivé výkony podávali 
L. Bavlnka, A. Kobylková, David Křenek, Adam Prudík 
a Ondřej Kos. Dvě družstva žáků se opět zapojila i do 
soutěží sokolské ligy a obě z pozice náhradníků nako-
nec postoupila z regionální úrovně do oblastního tur-
naje, který se konal zase ve Frýdlantu n. Ostr. V něm 
ti starší (do ročníku narození 2000) obsadili 3. místo 
a mladší (do ročníku narození 2003) si 2. místem vy-
lepšili umístění z předchozího roku.

Koncem června 2013 byla šestice adamovských 
nadějí L.  Bavlnka, A.  Kobylková, D.  Křenek, Tomáš 
Poláček, A. Prudík a David Žitník nominována do pat-
náctičlenného výběru, který startoval v kategorii elévů 
pod hlavičkou FBš Hattrick Brno na brněnském tur-
naji Hummel Open game. Tohoto turnaje se účastní 
florbalová elita z České republiky i několik zahranič-
ních týmů. Zmíněný výběr našel přemožitele až ve 
finále v družstvu pražských Black Angels, když před 
tím porazil Spartu Praha, Ostravu, Liberec, Heřmanův 
Městec, Vítkovice a Gullivers Brno.

Již před zahájením ročníku 2013/14 odešli z ada-
movského družstva L. Hloušek a V. Sluka, naopak do 
něho přibyli Marek Nejedlý (brankář), Martin Vašina 
a Tomáš Knotek. Ten se od ledna 2014 stal také tre-
nérem týmu. Adamov se nakonec v  Jihomoravské 
lize zachránil vítězstvím v  posledním zápase, který 
byl přímým soubojem o obsazení 10. místa. Kromě 
uvedených hráčů byli nejplatnějšími členy družstva 
L. Lukáš, J. Kocman, J. Zouhar, T. Novotný, D. Moser, 
P. Chalupa, V. Žitník, Pavel Krátký, B. Žlůva a brankář 
M. Novotný. Muži také bez valných úspěchů starto-
vali v OFL, nejvíce zápasů odehráli P. Buchta, Jiří Pi-
tek, P. Krátký, Martin Krátký a věkem ještě dorostenci 
Lukáš Krčál, Dušan André a Jan Filip. Dorostenecké 
družstvo získalo v OFL podstatně více bodů než loni, 
ale opět tabulku jen uzavíralo. V sokolském přeboru 
však postoupilo do moravského finále a z něho až 
do finále republikového, ve kterém skončilo na 4. 
místě. Ve hráčských statistikách regionálních turna-
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Taneček okolo Kola
Poslední čtvrtek v  červnu, před koncem tohoto 

zvláštního školního roku, jsme se setkali s  dětmi, 
rodiči i  příznivci spolku KOLO-KOLO u  kostela Sv. 
Barbory. V nejteplejším dnu týdne jsme tančili, zpíva-
li a hráli. Chtěli jsme a byli jsme nadšení. Chtěli jsme 
se potkat a chtěli jsme ukázat, co jsme se naučili. 
Děti od dvou let se představily a krásně to zvládly 
i proto, že byly správně motivované a připravené. Ni-
kdo nebrečel, nikdo neutekl.

Rozdělila jsem vystoupení na tři části, v první vy-
stoupily všechny děti z Kola z dopoledních aktivit i ty, 
co chodí na taneční hodiny scénického tance. Cho-
reografií bylo několik a s nejstaršími dívkami jsem si 
i zatančila… Všichni jsme byli odměněni potleskem 
od diváků, kteří trpělivě seděli ve slunečním parnu 
a snažili se podpořit výkony nás všech. Za to, že vy-
drželi jim patří velký obdiv. Však se jich na akci sešlo 
přes dvě stě.

Ve druhé části programu jsem spolupracovala 
s rodiči Amálky Švestkové, která moc ráda chodí do 
Kola. S Markem a Ivanou Švestkovými jsme vytvořili 
mini příběh O pirátovi, který si z dalekých zemí přive-
zl tančící víly a múzu, která mu i ostatním zahrála na 
opravdovou harfu. Připravit a hrát na takový nástroj 
venku naživo není vůbec lehké, ale výsledek stál za to. 
Za spolupráci manželům Švestkovým patří velké díky.

V poslední části jsme přizvali všechny děti a spo-
lečně jsme si zatančili choreografie na hudbu s dět-
skou tématikou. Přišlo i na rodiče, které jsem pozva-
la mezi děti a naučili jsme se jednoduché taneční 
vazby současného hitu IKO-IKO. Rodiče se rádi za-
pojili a byla i velká legrace.

Kromě toho se děti mohly vyřádit i na skákacím 
hradu, Maruška Skalníková malovala dětem na obli-
čej a Marcelka Mastná rozdávala balónky. Také dě-
kuji restauraci Hradní za občerstvení…

…jen, kdyby se neobjevily ty černé, zvláštní mraky, 
které se bohužel dostaly až nad Hodonínsko, kde 
tornádo udělalo své… Pro nás to bylo moc hezké 
odpoledne, plné hudby a tance, ostatně tak jak to už 
čtyři roky děti z KOLA dělají a umí. Rozešli jsme se 
dříve, než jsme chtěli, ale nic se nám nestalo. Bohu-
žel večerní informace o tornádu nás velice zasáhly.

Chci poděkovat všem lidem, kteří mi pomáhali, 
především mým synům Adamovi a  Petrovi, kteří 
jsou připraveni mi za všech okolností pomoci. Fot-
ky a video nám ochotně natáčí a fotí Ladislav Lipka 
a i jemu děkuji za dlouholetou spolupráci. Poděko-
vání patří i městu za technické zázemí, propůjčení 
prostranství a celkovou podporu spolku. Protože se 
KOLO točilo pořád dál a doufám, že i bude, mohla 
se uskutečnit v tomhle zvláštním roce jedna z mála 
akcí pro děti a veřejnost v Adamově. 

Co říci závěrem? Pojďte se k nám do Kola podí-
vat, např. do kroužků pro děti už od tří let. Veselá 
výtvarka by mohla být pro děti předstupněm na ZUŠ 
a taneční hodiny výrazového tance zase rozvíjí děti 
ve všech směrech. Nebo se přijďte podívat mezi 
maminky a batolata do herničky a nebo jen tak na 
návštěvu.

 Těším se s Vámi na setkání v KOLE, ale i na dal-
ších našich akcích.

Více informací  www.kolokoloadamov.cz.

Mgr. Kateřina Prudíková 
předsedkyně spolku

Inzerce
• MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, ra-

diátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZED-
NICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTONY, 
PODLAHY, ELEKTŘINA, PLYN A VODA. Tel. 606 

469  316, www.maliribrno-hezky.cz. Živnostní-
ci pro ADAMOV a okolí, platba hotově = SLEVA 
250,- Kč!

Volnočasové aktivity

jů obsadili Samuel Svoboda a Jakub Kulhánek první 
dvě pozice, v OFL se dařilo Tomáši Antoňů. Mladším 
žákům unikla v OFL velmi těsně účast na finálovém 
turnaji. V sokolské soutěži si po postupu na oblastní 

turnaj vedla obě žákovská družstva navlas stejně jako 
v předchozím roce. Kromě tradičních opor se prosa-
zovali Matyáš Polzer, Martin Lukáš a Petr Doha.

-dtk-
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   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ 

aktuálně 89 programů z toho 57 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 30.9.2021 a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

Zřízení internetu ZDARMA | ADA-NET pro seniory  25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

včetně televize

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

včetně televize

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

včetně televize

100/100 Mb

600,-
12 měsíců
za 360,-

ADA-NET STANDARD+

včetně televize

1000/1000 Mb

600,-
12 měsíců
za 360,-

Tyto zařízení obvykle velmi zatěžují kapacitu bezdrátových přenosů. Mimo vekého rušení z okolí bytů. 
Obvykle si výrazně zvýšíte propustnost Wi-Fi pro zařízení notebook, tablet, telefon a další. Zesilovače Wi-Fi 
nekvalitní signál nezlepší. MESH v zarušeném prostředí není řešením. Přenosy přes 220V jsou nespolehlivé.

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV | LG Smart TV 
Panasonic VIERA | HISENSE 2016

Android TV - Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos.
NOVĚ !!! Linuxové televize od výrobce Vestel: 
neznámější jsou Toshiba, Hitachi, JVC nebo 

Panasonic a další.
 Dále na NVIDIA • Mi box • Razer Forge TV.

Aplikace ZDARMA i pro mobilní telefony 
a tablety APPLE iOS • Android

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz
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NEOMEZENÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

 l GIGABIT BONUS ZDARMA l Gigabitové přípojky 
bez příplatku. Rychlost zvládnou gigabitové routery 

a kvalitní rozvod přes kabel. Využití je již jen na zákazníkovi.
l TELEVIZE V CENĚ INTERNETU l Bez závazků

a dalších plateb za první a druhou TV (6 zařízení současně). 76 %
OBJEKTŮ

PŘEPOJENO

NA GIGABIT

AUTOMATICKÝ BONUS
ZDARMA BEZ PŘÍPLATKU

PRO UŽIVATELE TARIFU
STANDARD 100/100

Wi-Fi
?

let s vámi

C

Připojujte SMART TV, klasické PC, herní konzole 
Playstation/XBOX a jiné do routeru kabelem. 

www.realityhynstova.cz
Uvažujete o prodeji 
nemovitosti 
a nevíte si rady? 
Ráda Vám pomohu. 
Spojte se s realitní 
specialistkou 
pro tuto oblast. 
(praxe 15 let).

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

Používám: 3D scan, 
Video prohlídky, 
Foto staging...

Jsem tu 
pro Vás

PC SERVIS ADAMOV         
 SERVIS A OPRAVY POČÍTAČŮ 
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA POČÍTAČŮ                                       
 ZÁLOHA A OBNOVA DAT                                             
 INSTALACE SOFTWARE 
 SÍŤOVÉ SLUŽBY 

              KONTAKTUJTE NÁS ÚTERÝ AŽ PÁTEK  OD 12:00-20:00  

     720 163 032 

     PCSERVISADAMOV@GMAIL.COM 

     WWW.ADASERVIS.WEBNODE.CZ 

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

• Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.

• Prodám šestirámkové oddělky s mladou matkou, 
jeden oddělek á 1.500,- Kč. Kontakt 604 914 709.


