
adamovský
zpravodaj

| měsíčník města Adamova | ročník XX | číslo 7–8 | červenec–srpen 2022 |

Pod širým nebemPod širým nebem
Gulášový festivalGulášový festival
Volby 2022Volby 2022
Jaká byla Noc kostelůJaká byla Noc kostelů

Informace změsta Adamov
přímo doVašeho telefonu!

Stáhněte si
mobilní aplikaci:
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INFORMACE REGISTRACE ADAMOVGULASE@GMAIL.COM 
 

GULÁŠOVÝ FESTIVAL 

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠE 

ZAČÁTEK AKCE VE 13:00 HOD 

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI 

SKÁKACÍ HRAD ZDARMA 

ROCKOVÁ LETNÍ NOC 
 HRAJÍ SKUPINY 

 PROROCK (19:00) 

 HAPPY PERIOD (15:00) 

30.7.2022 ADAMOV SKLAĎÁK 

! VSTUPNÉ ZDARMA ! 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

DĚKUJEME TĚMTO DOBRÝM LIDEM 

MĚSTO ADAMOV*POTRAVINY VÍT UHLÍŘ*ADA-NET 
ROMAN PILÁT* JOSEF FLACHS *HASIČI ADAMOV*                    

*PC SERVIS ADAMOV* 
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko -  2. pololetí  2022
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin

Červenec
2. 7. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550
3. 7. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
5. 7. MUDr. Hanáková Jitka Blansko, Pražská 1b 516 418 788
6. 7. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
9. 7. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4 516 446 428
10. 7. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b 731 144 155
16. 7. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, Lidická 8 734 231 260
17. 7. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, Smetanova 24   516 454 046

23. 7. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo náměstí 
162/38  792 325 591

24. 7. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
30. 7. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
31. 7. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369

Srpen
6. 8. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499
7. 8. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117 516 465 452
13. 8. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313
14. 8. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291
20. 8. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
21. 8. MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007
27. 8. MUDr. Loskot Pavel Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
28. 8. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455

Září
3. 9. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
4. 9. MUDr. Nečasová Lucie Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963
10. 9. MUDr. Padalík Karel Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
11. 9. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
17. 9. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
18. 9. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko 723 184 842
24. 9. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
25. 9. MDDr. Potůček Jiří Blansko, Pražská 1b 516 419 538
28. 9. MDDr. Prachařová Iva Poliklinika Blansko, Sadová 33 725 906 610
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Říjen
1. 10. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

2. 10. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořko-
vá) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

8. 10. MUDr. Roth Pavel Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
9. 10. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
15. 10. MUDr. Sládek Jiří Velké Opatovice, Mládežnická 492 516 477 319
16. 10. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
22. 10. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
23. 10. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
28. 10. MDDr- Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
29. 10. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
30. 10. MUDr. Ševčík Štěpán Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454

Listopad
5. 11. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
6. 11. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
12. 11. MDDr. Šméralová Kristýna Boskovice, Lidická 8 731 074 479
13. 11. MUDr. Štrajtová Jana Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
17. 11. MUDr. Šumberová Ludmila Lysice, Komenského 429 516 472 227
19. 11. MUDr. Švendová Zdena Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
20. 11. MUDr. Tomášková Barbora Blansko, Pražská 1b 734 177 800
26. 11. MDDr. Trubáčková Pavlína Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
27. 11. MDDr. Janáč Jiří Boskovice, Lidická 10 537 021 289

Prosinec
3. 12. MDDr. Vrbová (MUDr. Křížová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
4. 12. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313
10. 12. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
11. 12. MUDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
17. 12. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
18. 12. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310
24. 12. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
25. 12. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8 734 231 261
26. 12. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182
31. 12. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna  v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 
hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 hodin do 20:00 hodin.
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Termín konání Akce Pořadatel

Ne 26. 6. 14:00 Ligové OPEN turnaje v Adamově FENYX Pétanque Ada-
mov, z.s.

Po 27. 6. 19:00 Společný koncert Jiřího Pavlici + Hana a Petr 
Ulrychovi MKS Adamov

Čt 30. 6. 15:00 Dětský den v Adamově MKM Adamov
So 2. 7. 15:00 Pod širým nebem 2022 - 12. ročník Miloslava Peterková

So 2. 7. 6:31 Vycházka Moravský Krumlov Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT

So 9. 7. PRVNÍ PRÁZDNINOVÝ VÝLET: DOLNÍ MORAVA MKS Adamov

Ne 10. 7. 14:00 Ligové OPEN turnaje v Adamově FENYX Pétanque Ada-
mov, z.s.

Ne 24. 7. 14:00 Ligové OPEN turnaje v Adamově FENYX Pétanque Ada-
mov, z.s.

So 30. 7. 13:00 6. Gulášový festival a Rocková letní noc Akce v okolí

Ne 7. 8. 14:00 Ligové OPEN turnaje v Adamově FENYX Pétanque Ada-
mov, z.s.

Ne 21. 8. 14:00 Ligové OPEN turnaje v Adamově FENYX Pétanque Ada-
mov, z.s.

So 27. 8. 8:04 Vycházka Keltské hradiště Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT

Ne 4. 9. 135 let Alexandrovy rozhledny Město 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.

Kalendář akcí

Informace o výluce
Průběh a harmonogram prací

• rámcově v  souladu s  časovým plánem vý-
stavby,

• objevují se dotazy či zvěsti, že se nestíhá 
apod. – objektivně není žádná informace ze 
všech navazujících staveb, že by vlaky neměly 
v  prosinci 2022 dle plánu jezdit – dokončovací 
práce celý projekt předpokládá do cca konce po-
loviny roku 2023.

Důležité
• souhrn aktuálních informací k organizaci výlu-

kové dopravy vždy na webu: https://www.idsjmk.
cz/vvv2021.html,

• při uzavírkách komunikace Adamov – Bílovice 
nad Svitavou o víkendech v termínech: 25.–26. 6., 
2.–3. 7., 9.–10. 7., 23.–24. 7, 13.–14. 8. a 20.–21. 
8. nebude linkou xS2A z Bílovic nad Svitavou ob-
sluhována zastávka Babice nad Svitavou! Všechny 
spoje o  těchto víkendech do/z  Brna jezdí linkou 
xS2D (Brno, Hlavní nádraží – Brno, Dělnický dům 
- Adamov, žel.zast. – Adamov + návaznost MHD 
Adamov),

• silnice Adamov – Bílovice nad Svitavou – mo-
nitorování komunikace pokračuje jak stavbou, tak 
krajem (možné uzavření průjezdnosti pro všechna 
vozidla mimo staveništní a výlukovou dopravu au-
tobusů 1x za hodinu – linka xS2A – zatím nepo-
tvrzeno),

on-line

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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• aktuální další kyvadlová doprava na silnici 
v majektu JmK – místo řízené semafory – u tunýl-
ku do doby vystavění opěrné zdi podél silnice (po-
volení do 30. 6. 2022),

• požadavek ul. Hradní – bezpečnost provozu – 
přechodné snížení rychlosti zónovou značkou 30 
km/h od křižovatky po splav – umístěno – v řešení 
již i trvalá úprava provozu,

• výluka vlaků Blansko – Rájec – již průběžné 
probíhá až po Svitavy – nutno sledovat  https://
www.idsjmk.cz.

Aktuálně:
• po velkých problémech a  stížnostech ces-

tujících na výlukovou dopravu v  minulých 14 
dnech  projednáno zástupci města se stavbou 
a zástupci IDS JmK opatření, které by mělo omezit 
na minimální míru nedostatky v návaznosti spojů 
MHD Adamov a výlukové dopravy (čekání na spo-
je MHD Adamov z  obou kopců Adamova apod... 
cestující, kterým se to stalo i opakovaně, o tom ví 
své...  děkujeme za vaše podněty a  kdykoliv nás 
kontaktujte,

• požadavek cestujících a  následně zástupců 
města směr Brno  6:33 na posílení spoje byl ze 
strany IDS JmK a Českých drah akceptován a spoj 
je posílen od 13. 6. 2022,

• průchodnost stávající lávky na nádraží (žst 
Adamov) bude do doby vybudování nové beze 
změny – předpoklad užívání nové lávky místo stá-
vající v omezeném provozu – 8/2022 – navíc po 
dobu cca jednoho měsíce do zhotovení bezbarié-
rové přístupové rampy od prostoru výpravní budo-
vy bude na stavbě nonstop služba pro pomoc na 
schodišti - s kočárky, koly, ...,

• v  rámci podnětů se opakovaně objevuje i  ná-
vaznost semaforů na komunikaci Adamov – Bílo-
vice nad Svitavou - požádáno o prověření firmou, 
která se o světelnou signalizaci stará,

• hodně dotazů je na další možné uzavírky tu-
nýlku na Ptačinu - k úplně uzavírce by již dojít ne-
mělo – semafory se od zdi u točny u psů posunou 
po dokončení opěrně zdi kolem hlavní komunika-

ce, a to směrem k Ptačině tak, že provoz v tunýlku 
bude po nějakou dobu řízený kyvadlově semafory 
do doby provedení kanalizace/odvodnění a souvi-
sejících prací v tunýlku,

• řeši se technologie a  vzhled protihlukových 
stěn v rámci celého Adamova stejně jako betono-
vých opěrných zdí – zástupce města se účastní 
všech porad,

• požadavek na opravu výtluků cesty na Útěchov 
– provedeno.

Stále platí
• tunýlek u A.Centra - do zbudování nového tunýl-

ku - neprůjezdný a neprůchodný,
• stav komunikace Nádražní v majetku JmK - mís-

to řízené semafory – požadováno sledování stavu 
vozovky a operativní opravy výtluků či propadených 
vpustí v době stavby – zůstává ve sledování,

• budoucí stav okolo budovy Adavak, s.r.o., (pů-
vodní místo prodejny jízdenek) – řeší město Ada-
mov v součinnosti s  investorem; proběhlo jednání 
na místě, nyní se prověřují návrhy ze strany vlastníků 
a investora,

• povrchy komunikací přes Adamov, na Bílovice, 
nově i Josefov a na Útěchov včetně místních komu-
nikací v majetku města dotčených stavbou – bude 
řešeno v  době poslední fáze rekonstrukce – ve 
sledování – foto/video pasportizace proběhla před 
stavbou – zůstává ve sledování.

Připomenutí
Uzavírka komunikace Adamov – Bílovice nad Svi-

tavou o víkendech v termínech: 25.–26. 6., 2.–3. 7., 
9.–10. 7., 23.–24. 7., 13.–14. 8. a 20.–21. 8.

Máte-li další dotazy, podněty, připomínky k pro-
bíhající stavbě neváhejte nás prosím kontaktovat 
na emailu  roman.pilat@adamov.cz  či volejte na 
telefon 608 887 840, 773 634 342 (Roman Pilát – 
starosta města).

Následně jsou projedávány s investorem či zho-
toviteli staveb samotných.

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova

Na 71. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 18. 5. 2022 Rada města Adamova vzala na 
vědomí zápis z 36. zasedání Kulturně informační 
komise, které se konalo 20. 4. 2022.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí „VÝ-

SLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČAS-
TI VYBRANÉHO DODAVATELE“ v rámci podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vybu-
dování parkovacího domu v Adamově – 1. etapa“ 
a  schválila OZNÁMENÍ O  VÝBĚRU DODAVATELE 
v rámci zakázky na stavební práce s názvem „Vy-
budování parkovacího domu v Adamově“.
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Byla schválena smlouvu o  zřízení služebnosti 
mezi městem Adamov a ABLE agency, s.r.o.

Rada města Adamova schválila Dohodu o ma-
jetkoprávním vypořádání vyvolané investice mezi 
Městem Adamov a Správou železnice, státní orga-
nizace.

Následně Rada města Adamova vzala na vědo-
mí změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2022 a schválila 
změnu rozpisu rozpočtu č. 4/2022.

Rada města Adamova schválila Smlouvu o ná-
jmu bytu zvláštního určení č. 04/2022/B k  bytu 
č. 49 v DPS se žadatelem umístěným na 1. místě 
v sestaveném pořadí žadatelů o přidělení bytu.

Dále byla schválena Smlouva o  výpůjčce č. 
01/2022/SV s Lucií Zavažanovou na výpůjčku čás-
ti nemovitosti bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 
st.533 v k.ú.

Na závěr bylo rozhodnuto, že se město Adamov 
bude spolupodílet na konání kulturní akce Noc kos-
telů 2022 dne 10. 6. 2022.

Zprávy z matriky
V  sobotu dne 28. května 2022 proběhlo na 

Městském úřadě v Adamově vítání občánků. Do 
života byly přivítány tyto děti:
 12. 2. 2020  Rozálie Jordánková
 10. 9. 2020  Jakub Padalík
 25. 9. 2020  Šimon David
 14. 11. 2020  Natálie Vlasáková
 20. 1. 2021  Matyáš Budiš
 11. 2. 2021  Jonáš Sladký
 11. 2. 2021  Adéla Zbojková
 8. 3. 2021  Adriana Nedomová
 26. 3. 2021 Eva Lutovská
 27. 3. 2021 Lota Skácelová
 31. 3. 2021 Martin Skala
 4. 4. 2021 Pavel Licos
 14. 4. 2021 Gabriel Hlaváč
 23. 4. 2021 Patrik Pezlar
 31. 5. 2021 Tobias Ukperaj
 10. 6. 2021 Adrien Schiller
 13. 6. 2021 Jakub Maxera
 25. 6. 2021 Barbora Fialová
 22. 7. 2021 Jana Chrástová
 14. 9. 2021 Mariana Slancová
 21. 10. 2021 Eliška Kupková
 21. 10. 2021 Ester Hájková

Blahopřejeme
  2. 6. 2022 Marie Janoušková, 75 roků
 4. 6. 2022 Jiří Navrátil, 75 roků
 4. 6. 2022 Ing. Magdalena Kratochvílová, 70 roků
 6. 6. 2022 Mgr. Pavel Neuman, 75 roků
 10. 6. 2022 Marta Kozlíčková, 75 roků

 12. 6. 2022 Jiřina Matějková, 83 roky
 13. 6. 2022 Jiřina Zahradníčková, 94 roky
 18. 6. 2022 Rostislav Hanzlík, 84 roky
 18. 6. 2022 Milan Täuber, 84 roky
 19. 6. 2022 Alois Neckař, 82 roky
 25. 6. 2022 Miroslav Hycl, 70 roků
 27. 6. 2022 Ludvík Kalvoda, 80 roků
 28. 6. 2022 Ing. Miloš Hladký, 92 roky
 28. 6. 2022 Květoslava Nezvalová, 88 roků

Blahopřejeme k uzavření sňatku
 28. 5. 2022 Josef Dvořák a Bc. Renata Kopáč-
ková, sňatek Městský úřad Adamov

Úmrtí
 27. 5. 2022 Františka Králíčková, roč. 1929
 30. 5. 2022 Božena Selecká, roč. 1947
 2. 6. 2022 Milan Matuška, roč. 1942

Volby 2022
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky se 

budou konat volby do zastupitelstev obcí a  1/3 
Senátu Parlamentu České republiky ve dnech
pátek 23. září 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
sobota 24. září 2022 od 08:00 hod. do 14:00 hod.
I. Volby do zastupitelstev obcí
ZÁSADY HLASOVÁNÍ
Voličem je:

• státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 
dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,

• občan jiného členského státu EU, který nej-
později 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci tr-
valý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípust-
né. Voliči předstupují před okrskovou volební 
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do 
volební místnosti. Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. Totožnost a státní občanství pro-
káže volič občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze se-
znamu obdrží od okrskové volební komise úřední 
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební ko-
mise dodá za chybějící nebo jinak označený hla-
sovací lístek jiný.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu 
a  který prokáže své právo hlasovat ve volebním 
okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu 
ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
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Neprokáže-li volič svou totožnost a  státní ob-
čanství České republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit 
na území České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

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

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení hlasovacích lístků a  ŠEDÉ úřední 

obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše to-
lik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno, tj. 15 zastupitelů.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvede-
ných způsobů:

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloup-
ce před názvem volební strany pouze jednu voleb-
ní stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební 
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, ko-
lik členů zastupitelstva obce má být voleno.

• Označit v  rámečcích před jmény kandidátů 
křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, 
a  to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze ozna-
čit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno.

• Kombinovat oba způsoby a  označit křížkem 
jednu volební stranu a dále v rámečku před jmé-
nem kandidáta další kandidáty z  libovolných 
ostatních volebních stran. V tomto případě je dán 
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z  ozna-
čené volební strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
 

Hlasovací lístky budou voličům doručeny do 
místa jejich trvalého bydliště nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb, tj. do úterý dne 20. září 2022, 
vložením do řádně označených domovních schrá-
nek. Hlasovací lístky budou k  dispozici také ve 
dnech voleb přímo ve volební místnosti.

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

II. Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České re-
publiky
ZÁSADY HLASOVÁNÍ
Voličem je

• občan České republiky, který nejpozději 24. 
září 2022 dovrší věku 18 let;

• ve druhém kole pak i občan České republiky, 
který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.

Volič může hlasovat pouze v  tom volebním 
okrsku, kde je  přihlášen k  trvalému pobytu. Vý-
jimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v  ji-
ném volebním okrsku, než do kterého náleží pod-
le místa trvalého pobytu.

Ve volbách do Senátu může volič takto hlaso-
vat jen v obcích ve svém volebním obvodu. Volič 
zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voli-
čů může na voličský průkaz hlasovat v kterém-
koli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých 
probíhají volby.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz 
pro příslušné kolo voleb. Při ztrátě nebo odcizení 
voličského průkazu nelze vydat duplikát.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Volič obdrží od okrskové volební komise prázd-

nou ŽLUTOU úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. Na požádání mu komise vydá i  sadu 
hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí 
volič odebrat do prostoru určeného k  úpravě 
hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování 
umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozho-
dl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky 
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas 
voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hla-
sovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, 
jinak je hlas voliče také neplatný.

Volby do zastupitelstev obcí se konají společně 
s volbami do Senátu Parlamentu České republi-
ky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotli-
vé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. 
    • hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do 
zastupitelstev obcí jsou barvy šedé,
    • hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do 
Senátu jsou barvy žluté.

Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z  kandidátů nezíská v  prvním 
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kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se 
konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandi-
dují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního 
kola.

Druhé kolo se bude konat v  pátek 30. září 
2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 
1. října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát 
své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen 
nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb 
kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na 
třetím místě; v  takovém případě se druhé kolo 
může uskutečnit v pátek 7. října 2022 od 14:00 
hodin do 22:00 hodin a v sobotu 8. října 2022 od 
8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo 
voleb již voliči nebudou dodány předem, ale 
volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve 
dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřed-
ní obálku (barvy šedé).

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů městský úřad a v den voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a  to pouze v  územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. V  takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují 
členové okrskové volební komise tak, aby byla 
zachována tajnost hlasování.

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

Hlasovací lístky budou voličům doručeny 
do místa jejich trvalého bydliště nejpozději 3 
dny přede dnem voleb, tj. do úterý dne 20. září 
2022, vložením do řádně označených domovních 
schránek. Hlasovací lístky budou k dispozici také 
ve dnech voleb přímo ve volební místnosti.

Kontakty pro nahlášení požadavků o hlasování 
mimo volební místnost:
PhDr. Vlasta Kubenová – tel.: 516  499  623, 
723 010 631
p. Vratislava Chlupová – tel.: 516  499  620, 
773 990 473
Okrsková volební komise č. 1 – 728 286 187 (platí 
pouze ve dny voleb)
Okrsková volební komise č. 2 – 602 788 015 (platí 
pouze ve dny voleb)
Okrsková volební komise č. 3 – 724 862 158 (platí 

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

Volební okrsek č. 1: Městský úřad Adamov, Pod Hor-
kou 2, Adamov
Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod 
Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné dom-
ky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26, 
Smetanovo náměstí, U  Kostela, Vodní, Josefovská, 
číslo popisné 128.

Volební okrsek č. 2: Dům s pečovatelskou službou, 
Komenského 1, Adamov
Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 
a 27.

Volební okrsek č. 3: Městské kulturní středisko, 
Opletalova 22, Adamov (malý sál)
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, 
Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, 
Údolní, Zahradní.

Volební okrsek č. 4: Městské kulturní středisko, 
Opletalova 22, Adamov (velký sál)
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova.

Oznámení pro členy okrskových 
volebních komisí (OVK)

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se uskuteční 1. zasedání 
okrskových volebních komisí ve čtvrtek dne 1. 
září 2022 ve 14:00 hod. v  zasedací místnosti 
Městského úřadu Adamov.

Účast všech členů je nutná.

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov
Vybrané události z dubna a května 2022 konkrét-
ně:

• Na žádost operačního HZS se strážník dosta-
vil na ul. Tererova, kde se nacházela žena, která 
si při venčení pejska zapomněla klíče od bytu 
a  nemohla se dostat zpět domů. Jelikož bylo 
kolem oběda, měla v  troubě pečínku, která by 
zřejmě nevydržela čekat do doby, než by se jí po-
dařilo svépomocí dveře otevřít. Přivolala si tedy 
na pomoc hasiče. Strážník na místě ověřil její to-
tožnost, aby nedošlo k chybě a nebyla „vpuštěna“ 
do cizího bytu k cizímu obědu. Poté již příslušníci 
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HZS provedli otevření bytu. 
• Strážníci se občas musí chovat jako rodinní, 

vztahoví či jiní poradci, což dokládají dva násle-
dující případy. V prvním případě se nepohodli dva 
jinak nerozluční kamarádi, kteří bydlí společně 
v bytě. Svou roli samozřejmě sehrál alkohol, kdy 
jeden z mužů přebral více, než je zdrávo, a byl řek-
něme nepříjemný. Na radu strážníků z bytu ode-
šel a šel svůj stav „rozchodit“. Ve druhém případě 
se nepohodl dospělý syn se svojí matkou. Synovi 
se nelíbilo, že matka kouká do počítače a nadává 
u toho, tak jí počítač vypnul, což se zase nelíbilo 
matce a došlo k hádce. I tento případ se strážní-
kům podařilo vyřešit oboustrannou dohodou.

• Ke zraněnému cyklistovi přivolala strážníky 
pohotová žena, která ho spatřila sedět v blízkosti 
komunikace. Když se strážníci dostavili na místo, 
bylo zřejmé, že je muž pod vlivem alkoholu a má 
krvácející ránu na hlavě. Strážníkům se snažil 
vysvětlit, že sice má u sebe kolo, ale jen je vedl. 
Strážníky by možná obměkčil, ale přivolaná hlíd-
ka DI PČR Blansko celou věc zadokumentovala 
a  postoupila k  projednání příslušnému správní-
mu orgánu. Muži bylo samozřejmě poskytnuto 
ošetření posádkou ZZS a  poté si jej vyzvednul 
kamarád. 

• Špatnou zábavu si vybrala skupinka nezleti-
lých, která se domnívala, že loupat kůru stromů 
nedaleko dětského hřiště je jak se říká ,,cool!“ Ne-
zletilí takto upravili kmeny hned dvou dřevin. K je-
jich smůle je v dalších dnech dohledali strážníci, 
kteří jim vymysleli formu postihu tzv. alternativ-
ním trestem - samozřejmě po dohodě s  jejich 
zákonnými zástupci. Nezletilí si tak svoji neroz-

vážnost mohli promýšlet při úklidu prostranství 
před plánovanou akcí města, čímž si řekněme 
odpracovali nutné následné ošetření poškoze-
ných dřevin.

• Že si nezletilí často z  nudy neváží majetku 
či práce druhých bylo podstatou i dalšího ozná-
mení, kdy došlo k  poškození odstaveného os. 
vozidla. Dva nezletilí si ve vozidle nejprve hráli, 
avšak poté jej začali řekněme demolovat. Jejich 
pozornosti neunikly stěrače, zrcátka, různé páč-
ky ani celkově vnitřek vozidla. Strážníci dohledali 
nezletilé a společně s jejich zákonnými zástupci 
věc projednali. Rodiče uhradili vzniklou škodu na 
vozidle jeho majiteli a strážníci se snažili zapů-
sobit na nezletilé tak, aby změnili trávení svého 
volného času.
Za uvedené období strážníci dále řešili:

• prověření alarmu na čerpací stanici – objekt 
nenarušen,

• měření rychlosti vozidel v zastavěném území 
obce,

• zraněného muže, který pod vlivem alkoholu 
upadl a stěžoval si na bolest horní končetiny,

• krádež v OD Albert,
• porušení vyhlášky města Adamova v souvis-

losti s pohybem psů,
• nález ukradených jízdních kol, které byly ná-

sledně předány hlídce OO PČR Blansko,
• podvodné jednání mající za cíl ze zranitelných 

osob vymámit převod peněžních prostředků.

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Významné výročí
Jiří Taussik se dožívá 80 let

V Adamově máme Jiřího Taussika spojeného 
především s  místní kulturou. V  roce 1969 na-
stoupil do Adamovských strojíren v Adamově na 
místo organizačního pracovníka závodního klu-
bu (známého pod zkratkou ZK ROH). Po ročním 
působení byl pověřen jeho vedením a  úspěšně 
ho řídil až do zániku v  polovině devadesátých 
let. Z  Adamovských strojíren definitivně odešel 
v roce 1997.

Před několika lety jsme požádali jubilanta, aby 
nám řekl něco o sobě a o rodině a jak vzpomíná 
na Adamov. Z jeho povídání jsme vybrali: 

„Jsem rodák ze Svitávky (nar. 1942), kde jsem 
chodil do základní školy. V r. 1959 jsem maturo-
val na JSŠ (dnešní gymnázium) v  Boskovicích 

a  následovalo studium na filozofické fakultě 
v Olomouci do roku 1965.  V tom roce jsem už 
byl ženatý a  otec 2 leté dcery.  Dostat byt, kde 
bychom mohli s manželkou a dcerou bydlet, bylo 
tehdy hlavním cílem mého snažení. Nastoupil 
jsem nejdříve jako učitel základní školy na bla-
nenském okrese (Jedovnice, Benešov). Po tříle-
tém pedagogickém působení jsem ze školství 
odešel a přihlásil se v zimě roku 1969 do výběro-
vého řízení na místo pracovníka Závodního klubu 
v Adamovských strojírnách. Nabízená práce, za-
jímavá a pestrá, si mě okamžitě získala. V době  
příchodu do Adamova jsem nepředpokládal, že 
se „Skalní sklep“, jak se budově, kde  sídlil klub, 
říkalo, i  přilehlý „kulturák“, stanou mým působiš-
těm na celé čtvrtstoletí.

     Při zpětném ohlédnutí na nejdelší část mého 
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aktivního života se mi vybaví především velké 
množství zaměstnanců závodu a občanů města, 
kteří se mnou spolupracovali při zajišťování a or-
ganizování kulturních a společenských programů 
a událostí. Jsou to desítky jmen, které se mi vy-
bavují v souvislosti s hudebními soubory, pěvec-
kým sborem, divadlem, výstavami, zájmovými 
kolektivy  nejrůznějšího zaměření , s pořádáním 
karnevalů, plesů, hostováním profesionálních  
umělců ... Vybavují se mi stejně jako řada udá-
lostí, které pro jejich  velký počet nelze v rozsahu 
krátkého rozvzpomínání konkretizovat. Z většiny 
spolupracovníků se stali moji dobří a celoživot-
ní přátelé, mnozí již bohužel pěstují svoje záliby 
a koníčky na onom světě.  Rád a s vděčností na 
ně vzpomínám, s ostatními se občas rád setká-
vám, třeba při příležitosti adamovských výstav, 
často však také ve zdravotnických zařízeních.

Na závěr jsme se zeptali na jubilantovo přání. 
Zaznělo: „Abychom se mohli setkávat ještě dlou-
ho. Přeji všem přátelům a  známým mého  ada-
movského období hodně zdraví a spokojenosti“.

Totéž přejeme oslavenci i  my a  chceme mu 
současně vyjádřit dík za adamovskou kulturu, 
kdy s  časovým odstupem můžeme docenit pří-
nos Závodního klubu v této oblasti i osobní pří-
nos Jiřího Taussika.

JB   

Vzpomínky 

Dne 11. 7. tomu bude 10 let, co nás navždy opus-
tila paní Květoslava Fialová.
Dne 29. 7. tomu bude 31 let, co nás navždy opus-
til pan Leopold Fiala.
S láskou vzpomínají syn Leopold, Josef, Jiří, dce-
ra Hana, Lenka a vnoučata.

Dne 13. srpna tomu bude 5 roků, co nás navždy 
opustila paní Marie Poková.
Stále vzpomíná dcera Jana Kalousková s rodi-
nou.

Dne 11. 7. uplyne 7 let od 
úmrtí pana Milana Posluš-
ného.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.
Vzpomíná manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 26. června vzpomene-
me sedmé výročí dne, kdy 
nás opustil náš milovaný 
manžel a  dědeček, pan 
Jaromír Pilát. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.
Za tichou vzpomínku všem 
děkují manželka, sestra 
a synové s rodinami.
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Proč?
Protože elektrozařízení obsahuje látky, které 
mohou mít negativní dopad na životní prostředí.

Protože zákon stanoví povinnosti, jak s odpad-
ním elektrozařízením nakládat.

Protože nejvíc záleží na vás, jak se svým spotře-
bičem naložíte. Myslete na své životní prostředí, 
na své blízké a na budoucnost.

Zajímáte se o podobnější informace? 
Najdete je u nás – www.elektrowin.cz.

Kdo jsme?
Provozujeme kolektivní systém zpětného odběru odpadních elektrozařízení pro výrobce, kterým 
ukládá zákon povinnost postarat se o své výrobky po ukončení jejich životnosti.

Na rozvoji systému pracujeme od roku 2005 a za tu dobu se nám podařilo: 
 zpětně odebrat a recyklovat 520 000 t elektroodpadu,
 vytvořit sběrnou síť s více než 14 600 místy, kde je možné spotřebiče odevzdat,
 uspořit obcím 2,5 miliardy korun za nakládání s elektroodpady,
 umístit více než 3000 kontejnerů na elektroodpad,
 vyplatit obcím 45 milionů korun na zkvalitnění sběrných dvorů a míst.

Co se s ním stane, 
když ho odevzdáte?
Odvezeme ho k odborné recyklaci, která zajistí správné nakládání 
i s nebezpečnými látkami, které některé ze spotřebičů obsahují, a zajistí 
materiálové využití většiny komponent, které elektrozařízení obsahuje.

www.elektrowin.cz

MÍSTO ZPĚTNÉHO 

ODBĚRU POUŽITÝCH 

ELEKTROZAŘÍZENÍ

Bližší informace obdržíte u obsluhy 

tohoto sběrného místa.

ZDE MŮŽETE
BEZPLATNĚ ODEVZDATke zpětnému odběru použité elektrozařízení

Vážení zákazníci,

• při nákupu elektrozařízení ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu použití,• bez vázání na nákup zboží a výrobní značku, pokud žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm.
Místo zpětného odběru dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 37k odst.4

Nejbližší sběrné místo na ostatní vysloužilá elektrozařízení.

www.elektrowin.cz

Která místa určená k odevzdání 
elektrozařízení to jsou?
Určitě místa zpětného odběru vytvořená k tomu provozovatelem 
kolektivního systému. Jsou takto označena: 

Dále prodejci při nákupu nového elektrozařízení, nebo v případě pro-
dejen s plochou větší než 400 m2 i bez nákupu, ale pouze spotřebiče 
s velikostí do 25 cm. Většina z nich je takto označena: 

Využít ale můžete i sběrových akcí pořádaných sdružením dobrovol-
ných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči 
– www.recyklujteshasici.cz, nebo sběrových kampaní škol v trámci 
projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! www.recyklohrani.cz.
Seznamy naleznete také na www.elektrowin.cz.

Nezapomínejte na to, že odpadu je možné předejít. Když je zařízení funkční, 
lze jej poskytnout k užívání charitativním organizacím v rámci našeho 
projektu Jsem zpět! www.jsemzpet.cz.

ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS
JIŽ 17  LET JSME TU PRO VÁS
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Jaká byla Noc kostelů v Adamově
Když jsme letos na začátku roku plánovali Noc 

kostelů, vůbec jsme ještě netušili, co nás čeká. Měli 
jsme sice naději, že podobně jako v  předchozích 
dvou letech bude pandemická situace klidnější, po-
časí však bylo do poslední chvíle nejisté. Nakonec 
bylo tak krásně, že nás až mrzelo, když se venkovní 
program chýlil ke konci a sluníčko nás přitahovalo, 
abychom zůstali venku.

Lákadlem letošního ročníku byl koncert a taneč-
ní vystoupení žáků ZUŠ Adamov. Naši nadějní hu-
debníci a  tanečníci projevili velkou dávku odvahy, 
když vystoupili před tak velkým publikem a navíc 
v  neobvyklých podmínkách. Slunce jim svítilo do 
očí, vítr se snažil odvát noty na listech papíru, avšak 
ani povětrnostní podmínky ani drobné technické 
problémy jejich vystoupení nezhatily. A  tak děti 
v  hodinovém programu přinesly poselství hudby 
a tance, jež jsou potěšením pro naši duši.

Stěžejní náplní programu adamovského kos-
tela svaté Barbory byla neodmyslitelná prohlídka 
chrámu a  v  něm umístěného Světelského oltáře. 
Naši průvodci se po celý večer věnovali příchozím 
návštěvníkům, kterých bylo letos rekordních 260. 
V kostele si mohli vyslechnout komentář o historii 
a detailech našeho vzácného oltáře. Naopak ven-
ku se dětem věnovali Skauti ABS z  brněnského 
střediska Lesní moudrost, kteří měli připravená 
stanoviště s úkoly na téma volby kardinála. Děti si 
tak potrénovaly vlastnosti, jaké by měl kandidát cír-
kevní funkce mít: vedení, komunikace, spolupráce, 
překonávání překážek, diplomacie a  porozumění. 
Večerní program pak uzavřela chvíle ztišení s mod-
litbou a zpěvem.

Význam Noci kostelů pro Adamov podtrhla sku-
tečnost, že se nám ozvala reportérka České televize 
Brno s prosbou o spolupráci při natáčení reportáže 
pro Události v regionech. Naše farnost totiž v roce 
2009 patřila mezi průkopníky dnes již tradiční akce 
Noc kostelů a ČT chtěla upozornit na jedno z mála 
míst, kde akce proběhla již po čtrnácté.

Děkujeme tedy všem, kteří přispěli k tomu, že se 
tato akce s Boží pomocí mohla uskutečnit: panu fa-
ráři Pavlovi Lazárkovi, farníkům, skautům, průvod-
cům. Dále městu Adamov, Městskému kulturnímu 
středisku a Městské policii Adamov. A také děku-
jeme panu řediteli, učitelům a žákům ZUŠ Adamov 
za krásný kulturní zážitek.

Za tým organizátorů 
Jan Papež

Pozvánka na Slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie

Srdečně Vás zveme na neděli 14. srpna 2022 
do kostela svaté Barbory v Adamově k příležitos-
ti oslavy svátku Nanebevzetí Panny Marie.

Program
• 15:30 Rozezpívání Šafránu před kostelem sv. 

Barbory
• 15:45 Zpívají a hrají členové chrámového sbo-

ru sv. Barbory 
• 16:00 Slavnostní mše svatá pod Světelským 

oltářem
• 17:00 Slovácký soubor Šafrán Brno, kopani-

čářské pásmo  „Fůká větr po dolině“
Komentované prohlídky unikátní historické 
a umělecké památky, díky které se Adamov řadí 
mezi významná mariánská místa. 
K dispozici bude zázemí fary.

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

 » OBRÁZKOVÁ SOUTĚŽ S VÝSTAVOU
Městský klub mládeže vám přeje krásné prázdni-
ny plné odpočinku a  nezapomenutelných zážit-
ků. Při té příležitosti vyhlašuje soutěž o nejhezčí 
prázdninový obrázek! Namaluj, co zajímavého jsi 
v létě viděl nebo prožil.
V září z přihlášených kreseb uspořádáme výsta-
vu. Vítěze čeká hezká odměna! 
Obrázky přijímáme v  klubu (Družstevní  1, Ada-
mov) do 9. září 2022.

 » MKM O PRÁZDNINÁCH
Městský klub mládeže bude i  během letních 
prázdnin otevřen! Pouze z důvodu čerpání řádné 
dovolené v některých dnech s omezenou dobou 
vstupu. 
Aktuální rozpis naleznete na webových strán-
kách města, na FB a v MKM.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Zaměstnanci Městského klubu mládeže

Program na NZDM Zlatá zastávka – TAJEMNÉ LÉTO
ČERVENEC 2022
Tvoříme: z vlny, papíru, postavíme hrad z papíro-
vých krabic
Výletujeme: Křtiny + jeskyně Výpustek, Dinopark 
Vyškov, parník + Špilberk, Kateřinská jeskyně 
Vaříme: Churro, hambáče, langoše, Club sand-
wich
Besedujeme: Tajemné léto – pověsti a  záhady 
z našeho kraje
Dále se budeme věnovat:  NZDM Cinema, cvičení 
v posilovně, hraní her venku a uvnitř, půjdeme na 
koupaliště

SRPEN 2022
Tvoříme: koláže z časopisů, tužkovník, hrajeme 
si s barvami, batikujeme šátky, korálkování, tvo-
říme z hlíny
Výletujeme: Labyrint Brno, Rudice (větrný mlýn), 
obora Holedná, Rudka u Kunštátu, Jedovnice 
Vaříme: sýrové špízy, kuře KFC, chodské koláče,  
Pizza – Masterchef, maso v bramboráku 
Besedujeme:  Tajemné léto – pověsti a záhady 
z České republiky

Provozní doba o  prázdninách PO, ÚT, ČT od 9 
hod. do 16 hod., ve ST od 9 do 17 hod. a v PÁ od 
9 hod. do 15 hod.
TĚŠÍME SE NA TEBE na Zlaté zastávce Adamov                               
LUCKA, PETRA, SILVA, LUCKA

Bližší informace na telefonu 733 741 732 nebo 
na Fb.
Komenského 322/6, 679 04 Adamov, e-mail: z.
zastavka.adamov@blansko.charita.cz

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/

Upozornění
Upozorňujeme vás všechny, kdo máte zájem 
o kulturní nabídku MKS Adamov, že přehled akcí 
a  fotografie z  nich najdete na stránkách Měst-
ského kulturního střediska Adamov 
www.mks-adamov.cz.
Ne všechny akce jsou s  ohledem na uzávěrku 
Zpravodaje zveřejněny zde, proto doporučujeme 
plány MKS sledovat právě na webu kulturního 
střediska.



16

Soutěž „o nejzajímavější snímek z letošní dovolené“

DOVOLENÁ 2022
Také v letošním roce se MKS Adamov těší na fotografie, které zachytí vaši letošní  dovolenou. 
Uzávěrka soutěže je v polovině měsíce září t.r.
Ostatní informace najdete na plakátech.

KULTURNÍ LÉTO S MKS ADAMOV

Koncert nejen muzikálových melodií
Účinkují: Jiří a Michaela Danielovi

Termín a místo konání:
8. července 2022 od 18:15 h.

na prostranství u kostela v Adamově
Vstupné doborovolné.

12. července 2022   
DOPOLEDNÍ EXKURZE

DO ČESKÉHO ROZHLASU 
BRNO

V loňském roce byla ukončena generální rekonstrukce 
sídla Českého rozhlasu Brno. Výsledkem je dům plný nej-
modernejších technologií potřebných pro vysílání a natá-
čení – ovšem stále v historickém architektonickém hávu.

Přihlášky na exkurzi na telefonu 607 518 104.

9. července 2022 autobus. VÝLET NA DOLNÍ MORAVU Stezka v oblacích + visutý most + lanovka 
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Zřícenina kláštera Rosa Coeli
v Dolních Kounicích

30. července 2022 (sobota)
Další prázdninový výlet nás zavede do Dolních Kounic, kde se ve 

třech termínech koná komentovaná noční prohlídka kláštera (délka 
cca 40 minut). Čeká vás nevšední zážitek za svitu loučí a měsíce.

Zajištěn je i doprovodný program a občerstvení.

potůčky - studánky - mokřady - 
zatopené lomy

VODA – ZÁKLAD ŽIVOTA
vlastivědný výlet do okolí Adamova

s Ing. Borkem Nejezchlebem
19. července 2022

LETNÍ VEČER S AKORDEONEM
Vystoupí: Jitka Baštová

22. července 2022 v 17:45 h. na prostranství u kostela sv. Barbory                                   

V hudebním programu se vám představí nejen sólový 
akordeon, ale rovněž improvizované  skladby živého 

akordeonu s hudebním podkresem klavíru, kytary či flétny.                                                                                                                    
Zazní díla věhlasných mistrů J. Dowlanda, J. S. Bacha, 

J. Pachelbella, ale i moderních skladatelů Antonína Dvořáka, 
Edith Piaf či Astora Piazzolly.

Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky 
první česká prezidentka, má za sebou rok 

v úřadu. Je zahlcená prací a její program je 
každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla 
v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. 
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. 

Vezme si paruku a v dokonalém převleku se 
v noci potají vytratí z Hradu...

Zájezd do kina Blansko na film PREZIDENTKA
25. července 2022

Začátek promítání v 17:30 hodin.
Přihlášky na tel. 607 518 104

Cena zájezdu: 190 Kč, senioři 140 Kč

První „Pohádka pod strání“
SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ

s Divadlem Koráb
28. července 2022 v 17:00 h.

na hřiští u školy Ronovská  (Ptačina)
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Druhá „Pohádka pod strání“
O SMOLÍČKOVI

s Divadlem Kejkle

11. srpna 2022 v 17:00 h. 
na hřišti u školy Ronovská

(Ptačina)

PRÁZDNINOVÁ
HODINKA PÍSNIČEK PRO DĚTI S ADÉLOU

(písničky z filmů, pohádek a dílen známých autorů)

25. srpna 2022
v 17:00 hodin

na hřišti u školy Ronovská (Ptačina)

28. srpna 2022
FILMOVÉ PŘEKVÁPKO

Ačkoliv bylo naší snahou pro vás i letos připravit „letní kino“, finanční 
náročnost nám to nedovoluje. Přesto bychom rádi alespoň jedno 
pozvání připravili. Doufáme, že se nám to podaří a 28. srpna se 

v 21:00 hodin sejdeme u nějakého pěkného filmu na hřišti u školy 
na Ronovské ul. Víc informací najdete na plakátech na začátku 

srpna t.r.

INFORMACE O UZAVŘENÍ KNIHOVNY MKS ADAMOV o prázdninách

Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům knihovny MKS Adamov, 
že knihovna bude v době od 18. 7. do 21. 8. 2022 uzavřena. 

Přejeme vám krásné léto a nezapomeňte si pro pěknou knihu zajít 
ještě před dovolenou a prázdninami.

Výlet do Prahy do

DÉČKO SVĚTA
4. srpna 2022
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Ze školních tříd
Červen v naší mateřské škole…

Měsíc nám začíná svátkem dětí, a  to si zaslouží 
něco výjimečného. Proto jsme pro děti připravili tý-
den dětské radosti.  V pondělí jsme si udělali krásnou 
procházku lesem, počítali jsme duby a pozorovali jaký 
má  tvar dubový list, zastavili jsme se i u památníku 
lesníků. Další den děti malovaly na chodník krásné 
obrázky. Středeční dopoledne se proměnilo v pohád-
kový les, zde děti plnily úkoly u pohádkových postav 
a  bytostí, na konci byly všechny odměněny malou 
dobrůtkou. Ve čtvrtek do mateřské školy přišel Krej-
čík Honza, ten děti pěkně protáhl při tancování a růz-
ných soutěžích. Největší úspěch měly žluté balonky, 
děti tancovaly ve dvojicích proti sobě a nesměl jim 

balónek uletět. Poslední den našeho dovádění jsme 
zakončili hodem raketou do dálky, všichni se oprav-
du snažili. Přišlo i období loučení. Ve čtvrtek jsme se 
rozloučili se školáky. Akce proběhla na školní zahra-
dě, děti doprovodili jejich rodiče a plnili s nimi různé 
zajímavé úkoly. Celou akci provázela hudební skupina 
Velvet. Ke konci byli pasováni předškoláci na školáky. 
Všem rodičům děkujeme za sponzorské dary, udělaly 
dětem velkou radost. Koncem měsíce jsme si užili i „ 
kloboukový den“. Inspirovali nás králíci z klobouku, ty 
jsme ovšem ve školce živé neměli. Škoda, tak snad 
příště a teď už hurá na prázdniny!

Alena Semeniuková 
MŠ Komenského

V hlavní roli děti
 Kdo by rád neslavil? Například my ve školce jsme 

milovníci oslav a každé zvláštní příležitosti, která naše 
dny obohatí. A vzhledem k tomu, že jsme dům plný 
dětí, tak je potřeba se velice intenzivně věnovat oslavě 
jednoho konkrétního svátku. Mezinárodního dne dětí. 
Všechny děti na celém světě si zaslouží být veselé 
a šťastné, bez ohledu na to, že jsou občas trošičku ne-
poslušné či nepořádné. Nám připadalo, že jeden den 
je k takové velké slávě málo, věnovali jsme proto osla-
vám celý týden. A bylo to perfektní. Abychom to udě-
lali o něco pestřejší a malinko potrápili rodiče, měla 
každá třída určenou barvu triček, ve kterých měly děti 
celou dobu chodit. A jak to tedy celé začalo? No jako 
každý jiný obyčejný týden pondělkem, který už ale úpl-
ně obyčejný nebyl. Byl ve znamení červené a modré, 
košíkové, cyklistiky a oříšků. Ovšem nebyli jsme to my, 
kdo by sportoval a mlsal, ale dva papoušci Ara. Před-
váděli neuvěřitelné kousky a věřte nebo ne, nechtělo 
se jim ze školky odejít. Byli to rození komedianti, kte-
ří se narodili pro dětské publikum a předváděli své 
kejkle pořád dokola. V úterý už si zasportovaly děti. 
Páťáci ze školy na Ronovské nám připravili na hřišti 
několik stanovišť, kde měly naše školkové děti pod 
jejich vedením za úkol plnit různé disciplíny. Musím 
říci, že to školáci měli skvěle připravené a dokázali ty 
naše nejmenší zapojit a zaujmout. Středa měla být 
zlatý hřeb celého týdne-šli jsme na zmrzlinu. Šmou-
lová a čokoládová, taky vanilková a malinová, co víc 
si během krásného teplého dne přát. Trocha toho 
studeného mlsání nikdy nezaškodí a ani není potřeba 
děti k jídlu povzbuzovat, aby ochutnaly a aspoň půlku 
snědly. Zmrzlina zmizela a my měli za to, že ji už nic 
nepřekoná. Ale spletli jsme se. To, co pro nás připra-
vili adamovští dobrovolní hasiči nemělo chybu. Děti 
si samy zkusily uhasit "požár", rozmotávaly hadici, 
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samozřejmě si prohlédly hasičské auto a to i zevnitř, 
asistovaly při strojení paní učitelek do ochranného 
obleku a dýchacího přístroje a ty nejstarší se i s uči-
telkami  pomocí kladkostroje vznesly ve speciálním 
postroji až do koruny stromu. V pátek jsme náš pro-
gram uzavřeli výletem na Vojenskou louku. Po ná-
vratu z výšlapu jsme se naobědvali na zahrádce, což 
mají děti moc rády. Tak nějak tam líp chutná. Jenže 
červen ještě zdaleka nekončil a nás čekala návštěva 
MKS, autorské čtení spisovatelky a novinářky Markéty 
Pilátové, od našich spřízněných páťáků v čele s jejich 
třídní   učitelkou Zouharovou nastudované autorské 
divadelní představení a hlavně rozloučení s předško-
láky spojené se zahradní slavností. A v tento moment 
je jasné, že se nezadržitelně blíží konec školního 
roku. Konec školního roku, který byl jako každý neo-
pakovatelný, vzhledem k okolnostem vcelku náročný, 
přesto krásný a inspirativní. Já pevně věřím, že si děti 
i  o  prázdninách na školku vzpomenou a  zejména 
naši předškoláci, kteří od září nastoupí na základní 
školu, budou na školku vzpomínat jako na místo, kde 
neplnili úkoly a činnosti a aktivity, protože museli, ale 
protože je to bavilo, měli z toho radost, byli pyšní na 
to, co dokázali, co se naučili, kam se posunuli. Že si 
ze školky odnesou spoustu hezkých zážitků a vjemů, 
které   se za několik let spojí do jedné jediné vzpo-
mínky, která se promění spíše v pocit někde hluboko 
uvnitř, doufám v pocit hřejivý, bude trošku šimrat , ale 
jen lehounce a příjemně a zůstane v nich vědomí, že 
jim bylo ve školce dobře. To je to, co bych jim přála. 

To je to, co bych si přála. A nám všem přeji krásné 
prázdniny se spoustou krásných vzpomínek. Kdo mi-
luje slunce jako já, ať nám svítí od rána do večera, kdo 
ne, ať se může schovat pod parádní slunečník. Každý 
užívejte po svém a hlavně ve zdraví a v pohodě. Vaše 
pučka z Kuřátek a zástupkyně v jedné osobě. ;-) 

Mgr. Ivana Pazourková 
MŠ Jilemnického

Sbírka pro onkologicky 
nemocné děti

   Po dvouleté přestávce naše škola opět uspořáda-
la sbírku pro nemocné děti. Žádali jsme rodiče našich 
žáků, aby se do sbírky zapojili. Sbíraly se především 
nové hračky a měkké sladkosti. Sbírky se zúčastnili 
rodiče ze školy z Ronovské i z Komenského. Opět se 
vybrala spousta hraček a ještě více sladkostí, kdo ne-
mohl koupit hračku, poslal alespoň balíček měkkých 
bonbónů. Všechny vybrané věci jsme odvezli   do 
Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci, 
kde jsme vše předali sestřičkám. Doufáme, že dětem 
uděláme radost, když musí procházet nepříjemnou 
léčbou a v nemocnici nemohou mít u léčby ani rodi-
če. Děkuji všem zúčastněným rodičům, doufám, že 
budeme moci uspořádat sbírku i příští rok a že se tato 
sbírka stane tradicí. 

M. Klepárníková
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Ze sportu
Orienťáci uspořádali 
mistrovství oblasti

V  sobotu 11. června zorganizoval oddíl orientač-
ního běhu Spartaku Adamov mistrovství a  vetera-
niádu Jihomoravské oblasti na klasické trati. Byl to 
současně závod 43.  ročníku Poháru Adastu. Pro 
tento účel byl zmapován prostor lesa zhruba ve tvaru 
obdélníka, v jehož rozích se nacházejí obce Lažany, 
Lipůvka a Svinošice. V této zóně jsou ve velké míře 
zastoupeny listnaté stromy, takže paseky vzniklé vy-
kácením jehličnanů zasažených kůrovcem nejsou 
příliš rozsáhlé. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bo-
dem prostoru činí zhruba 180 m, jedná se tedy o dosti 
kopcovitý terén. Pro zázemí závodu bylo vybráno pro-
stranství přiléhající k základní škole v Lipůvce.

V  tomto prostoru se naposledy závodilo před 
13 roky. Novou mapu lišící se od předchozí zejména 
výrazně změněným porostem zpracoval Karel Truh-
lář. Strávil při tom přes 200 hodin v lese a o něco krat-
ší dobu ještě u počítače při překreslování vyměřené 
a vyhodnocené situace. Stavitel tratí pro jednotlivé ka-
tegorie Jiří Procházka měl pro jejich návrh a označení 
kontrolních stanovišť v terénu šibeničně krátkou dobu 
v délce necelého týdne. Podle sdělení několika před-
ních závodníků se zhostil svého úkolu na výbornou. 
Sestavil fyzicky i orientačně obtížné tratě s alespoň 
jedním složitějším dlouhým postupem mezi kontro-
lami. Jak se ukázalo po závodě, mohly být tratě vete-
ránských kategorií o 10 až 20 % kratší.

Ke startu na závodě se přihlásilo 321 závodníků, 
kromě oddílů naší oblasti také z Liberce, Prahy, Hrad-
ce Králové či Ostravy. Strach z kopců byl zřejmě pří-
činou, proč čtyři desítky brněnských závodníků daly 
přednost účasti na souběžném závodu v povlovněj-
ším terénu u Žďáru nad Sázavou. Celkem se soutěži-
lo ve 27 kategoriích dle pohlaví a věku, z nichž medai-
le byly udělovány ve dvaceti.

Držitelem Poháru se stává vítěz hlavní katego-
rie mužů, což byl letos Osvald Kozák z Tesly Brno. 
Na zdolání tratě se 22  kontrolními stanovišti, které 
byly vzdušnou čarou vzdálené 9,7 km, a o převýšení 
270 m potřeboval 62:15 min. Pohár převzal na stup-
ních vítězů již potřetí, rekordmanem zůstává Vlastík 
Šebesta se 4 prvenstvími z let 1979 až 1989. Osvald 
i přes vyšší věk 40 let stále patří do širšího okruhu čes-
kých špičkových závodníků, např. týden před tímto zá-
vodem obsadil na mistrovství republiky na krátké trati 
11. místo. Na našem závodě startoval také čerstvý 
mistr republiky na krátké trati v kategorii mladších do-
rostenců Tomáš Kučera z brněnských Žabovřesk, kte-
rý byl nejrychlejší tentokrát mezi staršími dorostenci. 

Nejvíce prvenství si vybojovali závodníci z Tesly Brno, 
celkem osm, šestkrát se to podařilo reprezentantům 
Žabovřesk.

V kategorii starších žákyň zvítězila Bára Strýčková, 
která na počátku letošního roku přestoupila od nás 
do brněnského oddílu. V závěru měsíce června bude 
reprezentovat Jihomoravský kraj na Letní olympiádě 
dětí a  mládeže v  Olomouci. Další naši odchovanci 
Tomáš Odehnal a Doubravka Procházková, oba dnes 
závodící jako Bára za První brněnskou, neměli závod 
vyšší úrovně, a tak nám pomohli s pořádáním. Chy-
běl tak jedině Honza Strýček, který v té době usiloval 
o nominaci na juniorské mistrovství světa. To se mu 
nepodařilo a bude tedy s největší pravděpodobností 
(složení repredružstva bude oznámeno 16.  června) 
startovat „jen“ na mistrovství Evropy dorostu, kde ob-
hajuje z loňska zlatou a bronzovou medaili.

Na závěr přebírám hodnocení našeho závodu, kte-
ré se objevilo na svazových stránkách, jehož autor 
obsadil v hlavní kategorii mužů 8. místo:

Terén: Na klasiku pěkný.
Dodržení dokumentů a pravidel: D55 příliš dlouhé.
Stavba tratí: H21C: Jednička na té 15 nebyla moc 

vidět a přišla mi spíše middlová. Jinak bez problémů. 
Hezké dlouhé postupy. I  jinde, co jsem viděl. Jestli 
tam byly, tak aspoň my jsme se vyhnuli všem ostru-
žinám!

Mapa: Super, že na JmL je zmapován takový velký 
kus lesa! Díky!

Shromaždiště: Bez problémů, škoda, že nebyl více 
slyšet Tonda.

Organizace závodu: Bez problémů.

-dtk-

Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT
Pozvánky na turistické vycházky:

 » Vycházka Moravský Krumlov
Vycházka se uskuteční v sobotu 2. 7. 2022
Délka vycházky: 10 km
Trasa: Ivančice/Budkovice – Moravský Krumlov
Terén: rovinatý
Tam: xS2D Adamov 6:31 hod., ČD Brno hl.n. Os 
7:49 hod.,
Bus Ivančice 9:36 hod. do Budkovic
Zpět: Bus Mor. Krumlov nám. 14:01 hod., ČD Mor. 
Krumlov 14:17 hod.,
Brno xS2D 15:10 hod.
Jízdenka: 2 x 8 zón (65+ 2x31Kč)
Vycházku vede: ing. Jiří Jachan
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Volnočasové aktivity
Kočky v KOLE

 » Vycházka Keltské hradiště
Vycházka se uskuteční v sobotu 27. 8. 2022.
Délka vycházky: 11 km
Trasa: Ruprechtov - hradiště Černov – Ježkovice 
- Račice
terén: zvlněný
Tam: xS2C Adamov 8:04 hod., Blansko Bus 8:43 
hod., Senetářov Bus 9:21 hod.
Zpět: Račice Bus 14:57 hod.
Jízdenka IDS JMK: tam 5 zón, zpět 4 zóny
Vycházku vede: Tonda Procházka

ŠIPKOVÝ KLUB ADAMOV – 
unikátní sezóna 2020 - 2022
Tato sezóna byla přerušována kvůli COVIDU, tak 
se trochu natáhla. Naše tři týmy odehrály svůj 
standart. V  extralize DC HORNETS skončili na 
druhém místě a vybojovali si v baráži postup na 
MČR. DC HURRICANE zaznamenali až osmou 
pozici. Ve 3. lize C se tým DC PITBULLS ve své 
druhé sezóně v této soutěži z druhého místa pro-
bojoval do 2. ligy. V roce 2021 bylo zrušeno MČR 
i Pohár družstev, ale letos již Pohár družstev pro-
běhl a DC HORNETS se v něm umístili v rámci ČR 
na třetím místě. MČR je na programu 24.–26. 6. 

2022. Na krajském turnaji Masters v Dalešicích 
23. 4. 2022 Martin Šeba ve dvojicích společně 
s Miroslavem Čermákem osadili 1. místo a v jed-
notlivcích skončil na 4. místě.

Ing. Milan Dudík 
předseda ŠK Adamov

 Tenisový oddíl hledá trenéra 
pro děti

Spartak Adamov, z.s. tenisový oddíl hledá tre-
néra pro děti. Odměna dohodou. Více informací 
na tel. 732202218.
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Inzerce
• MALBY 21,- Kč/m2, nátěry dveří 450,- Kč/

ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., 
ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTONY, 
PODLAHY, ELEKTŘINA, PLYN A  VODA. Tel. 606 
469  316, www.maliribrno-hezky.cz. Živnostníci pro 
ADAMOV a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

• Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení 
koberců a  PVC, montáž plovoucích podlah dře-
věných, korkových a  laminátových aj. Nabízíme 
kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, 

e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.
• Jana Voškerušová, Šití a  opravy: st: 7.00-

12.00, 14.00-19.00; čt, pá: 12.00-17.00; Zásil-
kovna a prodej zboží (tex. galanterie, papírnictví, 
oděvy, atd.) po, út: 10.00-12.00, 14.00-16.00; st: 
7.00-12.00, 14.00-19.00; čt, pá: 12.00-16.00. Ada-
mov č. p. 454, tel.: 774 342 291, www.sitiupoutni-
ka.cz. Zavřeno: 5. - 6. 7. a 18.-31. 7. 2022.

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

KKOO LL OO--KKOO LL OO
spolek pro individuální rozvoj 

dovedností dítěte

Adamovské KOLO jede dál

Zápis a přihlášky 
přijímáme průběžně

Kde nás najdete:
Mírová 493 v Adamově
tel.: +420 602 463 444

e-mail: info@kolokoloadamov.cz 
www.kolokoloadamov.cz

fb.kolokoloadamov

ŠKOLKA PRO
DĚTÍ OD 2LET

KOLO-KOLO 
PÁRTY

prostor pro pořádání 
narozenin Vašich dětí

HERNA 
PRO DĚTI  

odpolední aktivity: 

TANEČNÍ 
PŘÍPRAVKA 
pro děti od 3 let

odpolední aktivity: 

VESELÁ 
VÝTVARKA 
pro děti od 3 let

ší�ka a6 2021:Sestava 1  7.9.2021  7:25  Stránka 1 foto: L. Lipka
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VĚRNOSTNÍ CENY VČETNĚ TELEVIZE

PODPORA UŽIVATELŮ MÍSTNÍMI TECHNIKY ZDARMA
ŽÁDNÉ SKRYTÉ DOPLATKY A PODMÍNKY

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NOVÉ ADA-NET TARIFY C
ZMĚNĚNO VŠEM ZÁKAZNÍKŮM AUTOMATICKY

NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč
114 PROGRAMŮ TELEVIZE V CENĚ - 76 v HD
PŘÍPOJKA A VEŘEJNÁ IP ZDARMA V CENĚ

START včetně TV

100/100
stahování/odesílání

450,-

START vč. TV

6 měsíců
za 360,-

400,-

START včetně TV

200/200
stahování/odesílání

500,-
9 měsíců

za 360,-

START včetně TV

500/500
stahování/odesílání

600,-
12 měsíců
za 360,-

START včetně TV

100/100
stahování/odesílání

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.

Roman Pilát | 608887840
www.ada-net.cz
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JIŽ 16 LET S VÁMI

NEOMEZENÝ OPTICKÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

1000/1000
stahování/odesílání

AUTOMATICKÝ BONUS
PRO UŽIVATELE 

TARIFU STANDARD

Wi-Fi
?

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

KLASIK vč. TV STANDARD vč. TV SENIOR vč. TV

GIGABIT BONUS9 měsíců
za 360,-

450,-

12 měsíců
za 360,-

500,-

DOMŮ PŘEPOJENO
NA GIGABITOVOU SÍŤ98 % 

Adamovský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. Vychází 
jedenkrát měsíčně v nákladu 2.300 ks, bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise Rady města Adamova ve složení: PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, 
MBA, PhDr. V. Kubenová, J. Králíčková, K. Vašíček, L. Malý. Odpovědný pracovník L. Malý. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí. Za obsahovou 
stránku textů vydaných ve zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Lukáš Malý, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, e-mail lukas.maly@adamov.cz, tel. 516 499 627, 
mobil 602 135 764. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, pokud není uvedeno jinak. Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Grafické zpracování: 
Lukáš Malý. Tisk: NOVATISK, a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko. Vydáno dne 24. 6. 2022. Příští uzávěrka: 15. 8. 2022.

www.realityhynstova.cz

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...

Už 16 let pomáhám klientům 
s prodejem, koupí... nemovitostí. 

Využijte dlouholetých zkušeností.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 

• Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 
797676748.

• PRONAJMU GARAZ na ulici Mírova od 1. 6. 
Cena 800kc měsíčně. tel 604 465 465

• Rádi byste občas zastavili čas a uchovali jedi-
nečný okamžik navždy? Se mnou můžete, na FO-
TOGRAFIÍCH. Vyfotím rodiny s dětmi, zamilované 
páry, těhulky, portréty i  aranžované narozeninové 
fotografie s  dekoracemi. Více informací včetně 
portfolia naleznete na FB: Foto Michaela Hodková, 
michaela.hodkova@seznam.cz, tel. 736 657 814.


