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Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává doba 

před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle plné pohody, sváteční nálady a  radosti jak pro 
děti, tak jejich rodiče. Přejeme vám, abyste letošní Vánoce prožili ve zdraví a pohodě, abyste se v době 
svátků vzdálili všem všedním starostem. Zároveň bychom vám rádi popřáli do roku 2023 hodně štěs-
tí, zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města, 
Jiří Němec, místostarosta města 
pracovníci MÚ, MKS, MKM a KIK

Novoroční ohňostroj
Oznamujeme občanům, že slavnostní oh-

ňostroj k  přivítání nového roku se uskuteční 
v neděli 1. 1. 2023 v 17:17 hodin z ulice Druž-
stevní (křižovatka s hlavní silnicí u Domu slu-
žeb). Z důvodu bezpečnosti žádáme občany, 
aby se v době konání ohňostroje nepohybova-
li v blízkosti tohoto místa.

Ohňostroj je vhodné sledovat od Domu slu-
žeb z terasy, parkoviště Neumannova a okolí. 
Občané z  Horky mohou využít spoje MHD s   
odjezdem z Horky v 16:37 a příjezdem na Pta-
činu v 16:57. Zpět jede autobus MHD v 17:44.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE V ROCE 2022 PODÍLELI 
NA AKCÍCH PRO NAŠE ADAMOVSKÉ OBČANY. BEZ VAŠEHO 

NADŠENÍ A ODHODLÁNÍ PRO DOBROU VĚC A VYŽITÍ OBČANŮ 
BY NEBYL ROZSAH AKCÍ TAK BOHATÝ.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města 
Jiří Němec, místostarosta města
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Termín konání Akce Pořadatel
Ne 18. 12. 17:10 IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ MKS Adamov
So 24. 12. 14:00 SVÁTEČNÍ ZASTAVENÍ O ŠTĚDRÉM DNI MKS Adamov

Ne 1. 1. 9:00 Vycházka Novoroční výstup na Babí lom – No-
voroční čtyřlístek 2023

Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl turistiky

St 25. 1. 15:30 Florbalový turnaj 2023 Městský klub mládeže

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

Zprávy z radnice
Zastupitelstvo města Adamova

Na 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
konaném dne 19. 10. 2022 Zastupitelstvo města 
Adamova zvolilo mandátovou komisi, která násled-
ně ověřila platnost voleb členů Zastupitelstva měs-
ta Adamova kontrolou osvědčení o zvolení a proto-
kolu o průběhu voleb ČSÚ.

Následovalo složení slibu členů zastupitelstva. 
Všichni členové zastupitelstva řádně a  zákonem 
o obcích předepsaným způsobem složili slib, žád-
ný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani neslo-
žil slib s výhradou. Následně byla zvolena volební 
komise.

Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho mís-
tostarosty. Následně bylo určeno, že starosta 
a místostarosta budou funkci vykonávat jako dlou-
hodobě uvolnění.

Ve veřejné volbě starosty byl zvolen navržený 
kandidát Bc. Roman Pilát, MBA, v následné veřejné 
volbě místostarosty byl zvolen navržený kandidát 
pan Jiří Němec.

Aklamací byli zvoleni také navržení členové 
rady města Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka 
a PhDr. Jaroslav Budiš.

Následně Zastupitelstvo města Adamova zřídilo 
finanční a kontrolní výbor. Coby předseda finanč-
ního výboru byl zvolen RNDr. Karel Truhlář. Jako 
předseda kontrolního výboru byla zvolena Phar-
mDr. Jana Novotná.

Dále bylo rozhodnuto o  výši odměny za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo města Adamova vydalo Jednací 
řád Zastupitelstva města Adamova včetně přílohy 
č. 1.

Na závěr Zastupitelstvo města Adamova uložilo 

starostovi předložit návrh rozpočtového provizoria 
na období leden – únor 2023 ke schválení Zastupi-
telstvu města Adamova a předložit návrh rozpoč-
tu na rok 2023 ke schválení Zastupitelstvu města 
Adamova.

Rada města Adamova
Na 77. jednání Rady města Adamova konaném 

dne 3. 8. 2022 Rada města Adamova vzala na vě-
domí zápis ze 40. zasedání Kulturně informační 
komise, které se konalo dne 19. 9. 2022.

Rada města Adamova pověřila členku Zastu-
pitelstva města Adamova, zvolenou pro období 
2022–2026 Mgr. Janu Burianovou k  přijímání 
prohlášení o projevení vůle vstupu do manželství 
a současně stanovuje Mgr. Janu Burianovou jako 
osobu oprávněnou užívat při přijímání projevu vůle 
vstupu do manželství závěsný velký státní znak.

Dále schválila výroční zprávu o činnosti za školní 
rok 2021/2022 příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Adamov.

Bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Adamova spol-
ku Fenyx Pétanque Adamov, z.s., na pokrytí nákla-
dů spojených s  pořádáním akce „O  pohár města 
Adamova“ konané dne 19. 11. 2022.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu 
rozpisu rozpočtu č. 9/2022 dle písemného materi-
álu a schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 10/2022.

Rada města Adamova schválila prodej 2ks sa-
monabíjecích pistolí.

Na závěr Rada města Adamova schválila pro-
gram 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova, 
které se bude konat dne 19. 10. 2022.

Na 1. jednání Rady města Adamova konaném 

on-line

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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dne 14. 11. 2022 Rada města Adamova vzala na 
vědomí zápis ze 41. zasedání Kulturně informační 
komise, které se konalo dne 31. 10. 2022, a zápis 
z 20. schůze likvidační komise, která se konala dne 
6. 10. 2022.

Rada města zřídila tyto komise:
• povodňová komise, její předsedou byl jmeno-

ván Bc. Roman Pilát, místopředsedou Jiří Němec, 
členy pak PhDr. Jaroslav Budiš, Mgr. Jana Buriano-
vá a Ing. Petr Kupka, MBA.

• kulturně-informační komisi, jejím předsedou 
byl jmenován PhDr. Jaroslav Budiš, členy pak Bc. 
Roman Pilát, MBA, PhDr. Vlasta Kubenová, Lukáš 
Malý a Jitka Králíčková.

• komise Sbor pro občanské záležitosti, její před-
sedkyní byla jmenována Jitka Králíčková, členy pak 
Lenka Maláková, Hana Marková, Anežka Machulo-
vá, Anna Hedejová, Alena Bláhová, Mgr. Helena Lič-
ková, Mgr. Světlana Baborská.

• komise pro udělování čestného občanství 
obce, jejím předsedou byl jmenován PhDr. Jaroslav 
Budiš, členy pak Bc. Roman Pilát, MBA, Jiří Němec, 
RNDr. Karel Truhlář, Lenka Maláková, Jitka Králíč-
ková, Lenka Vrožinová, Lukáš Malý.

• sportovní komise, jejím předsedou byl jmeno-
ván Jiří Němec, členy pak Bc. Alois Kožený, Miro-
slav Svědínek, Ing. Milan Dudík a Jiří Němec st.

• komise podpory komunitního života, jejím před-
sedou byl jmenován RNDr. Karel Truhlář, členy pak 
Mgr. Lenka Dohová, Lukáš Malý a Jiří Němec.

• komise pro přidělování bytů s přijatou dlouho-
dobou zálohou na nájemné, její předsedkyní byla 
jmenována Renata Smítalová, členy pak Mgr. Dob-
ra Moserová a Silvie Můčková.

• komise MHD, její předsedkyní byla jmenována 
Renata Smítalová, členy pak Jiří Němec, Ing. René 
Adámek, Jitka Králíčková, Lukáš Malý, Ing. Martin 
Pivoňka a Mgr. Dobra Moserová.

• likvidační komise, jejím předsedou byl jmeno-
ván Vladimír Suk, členy pak Bc. Renata Večeřová 
a Ing. René Adámek.

• hlavní inventarizační komise, jejím předsedou 
byl zvolen Jiří Němec, členy pak RNDr. Karel Truhlář 
a Bc. Dita Mašková.

Rada města Adamova schválila poskytnutí věc-
ných darů v rámci akcí organizovaných nebo spo-
luorganizovaných Komisí podpory komunitního 
života s názvy „Pyšníme se svým okolím“ a „Miku-
lášský běh“ dle zápisu.

Dále byla schválena podoba fotokroniky města 
Adamova za 1. pololetí roku 2022.

Byla schválena smlouva o  zřízení služebnosti 
mezi městem Adamov a EG.D, a. s.

Následně byly schváleny kupní smlouvy č. 
1/2022/MP a  2/2022/MP na prodej samonabíje-

cích pistolí.
Rada města Adamova schválila Plán inventur 

Města Adamova pro rok 2022.
Poté byl schválen Dodatek č. 1 smlouvy o  do-

dávce pitné vody a  odvádění odpadních vod č. 
502205/20.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu 
rozpisu rozpočtu č. 11/2022 dle písemného mate-
riálu.

Byl schválen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o posky-
tování právních služeb s platností 1. 1. 2023 – 31. 
12. 2023 mezi městem Adamov a firmou Skoumal, 
advokátní kancelář, s.r.o., pověřuje starostu města 
jeho podpisem.

Na závěr byl schválen program 2. zasedání Za-
stupitelstva města Adamova, které se bude konat 
v pondělí 28. listopadu 2022 v 16:30 hodin na Měst-
ském úřadu v Adamově.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 26. listopadu 2022 proběhlo na 

Městském úřadě v Adamově vítání občánků. 

Do života byly přivítány tyto děti:
21. 4. 2021  Katarína Čellárová
18. 3. 2022  Sabina Vašinová
28. 3. 2022  Magdalena Hebelková
16. 4. 2022  Teodor Hrazdira
  5. 6. 2022  Jakub Juráček
11. 6. 2022  Vicente Unzeitig
  6. 7. 2022  Vivien Pospíšilová
  4. 8. 2022  Oliver Hlaváč
19. 8. 2022  Štěpánka Fránková
23. 8. 2022  Vojtěch Ostrý
31. 8. 2022  Stela Ruberová
  5. 9. 2022  Nela Němcová

Blahopřejeme
10. 12. 2022  Karel Habrle, 80 roků
12. 12. 2022  Jarmila Hnátovičová, 89 roků
13. 12. 2022  Eva Malendová, 70 roků
14. 12. 2022  Milada Kołodziejská, 82 roky
16. 12. 2022  Emilie Rubyová, 75 roků
20. 12. 2022  Růžena Švandová, 82 roky
22. 12. 2022  Josef Vašíček, 80 roků
23. 12. 2022  Štěpánka Fajmanová, 89 roků
25. 12. 2022  Zdenka Koudelková, 82 roky
26. 12. 2022  Eduard Boháček, 90 roků
28. 12. 2022  Vlastimil Fejfar, 87 roků
30. 12. 2022  Jiří Švanda, 83 roky

Úmrtí
25. 11. 2022  Petr Soldán, roč. 1954
  1. 12. 2022  Vít Vrchovský, roč. 1987
  3. 12. 2022  Vlasta Odehnalová, roč. 1945
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Události ve městě
Starosta města Adamova 
hodnotí uplynulý rok

Bc. Roman Pilát, MBA, se opět stal na další vo-
lební období starostou města. Odpovídá na otáz-
ky pro Listy regionů:
Pane starosto, voliči v Adamově dali v komunál-
ních volbách vašemu Sdružení nezávislých kan-
didátů nadpoloviční počet hlasů a  Vám osobně 
největší počet preferenčních hlasů. Společně 
s  místostarostou Jiřím Němcem zahajujete již 
čtvrté volební období, jste ve svých funkcích 
nepřetržitě od roku 2010. Taková důvěra voli-
čů je poměrně vzácná; máte recept jak ji získat 
a úspěšně vést město? 

Především bych na úvod rád poděkoval všem 
voličům, kteří přišli k volbám bez ohledu na to, ja-
kou stranu či sdružení volili. Svým způsobem jsou 

každé volby a hlasy v nich získané buďto poděko-
váním za práci zástupců města, nebo vyjádřením 
nespokojenosti a vržením kostek jinak. U nás za-
stupitelé po několik let táhnou za jeden provaz, 
diskuze a  rozhodnutí jsou věcné, nikoliv osobní 
či stranické. To pomáhá, aby vedení města lépe 
plnilo požadavky zastupitelů a  občanů v  rámci 
jednotlivých roků. Občané nás mnohdy upozorňují 
na problémy, které je vhodné řešit a my je může-
me v  množství práce přehlédnout. Kompetence 
starosty a místostarosty jsou stejně rozdělené už 
několik let; to nám umožňuje efektivně plánovat 
a připravovat záležitosti k rozhodování zastupite-
lům.
Toto volební období zahajujete ve velmi tur-
bulentní době. Gigantická inflace, neúnosné 
zdražování energií a pohonných hmot, na druhé 
straně obrovské zisky bank, dodavatelů energií 
a  dalších společností… Ať se již katastrofické 
scénáře, kterými nás centrální média denně za-
hlcují, vyplní nebo ne, má vedení města nějaké 
možnosti, jak zmírnit dopady těchto vlivů na ži-
vot občanů? 

Dopady se dají očekávat na celou společnost, 
nejen na město. Veškeré informace v médiích je 
třeba rozvážně vnímat jako celek. Mnohdy se in-
formace upnou k  jednomu konkrétnímu případu, 
městu či úzké problematice. Dle mého názoru je 
pro občany velmi těžké tyto případy, či kroky státu, 
pochopit, když neznají a ani nemohou znát souvis-
losti dané problematiky jako celku. V Adamově se 
zaměřujeme především na zachování dostupnos-
ti veřejných služeb jako je městská doprava a za-
jištění přiměřených cen vody a tepla v roce 2023. 
Při dotování městské dopravy se v průběhu deseti 
let platby města vyšplhaly z částky cca 2 mil. Kč 
ročně na aktuálních cca 5,2 mil. Kč. Což je při roč-
ním rozpočtu města 50–60 mil. Kč velká položka.

S energiemi budeme bojovat podobně jako jiná 
města. Zastropování cen prakticky zabránilo mno-
ha bankrotům napříč celým naším státem. Pokud 
bychom z pohledu našeho města neměli nakou-
pen centrálně plyn pro občany a  průmysl už od 
roku 2020 až do konce letošního roku, prakticky 

Rozpis stomatologické LSPP
Byl vydán nový rozpis stomatologické lékařské 

služby první pomoci pro 1. pololetí roku 2023.
Rozpis byl zveřejněn na vývěsních skříních 

Městského úřadu Adamov, na webu města Ada-
mova a na infokanálu.

Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin. 
Mimo uvedenou dobu je služba zajištěna  v Brně, 
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.

https://www.adamov.cz/zabezpeceni-stomatologicke-lekarske-sluzby-prvni-pomoci-na-1-pololeti-2023-9096#obsah
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za desetinu letošní průměrné ceny, tak si myslím, 
že některé firmy by už ukončily činnost, nebo by 
musely výrazně omezit provoz. Podobná situace 
je u  domácností v  oblasti cen tepla. Nákupem 
v roce 2020 jsme ušetřili jen v letošním roce ná-
klady firem a domácností souhrnně v řádu mnoha 
desítek mil. Kč. Celý další rok 2023 budeme po-
stupovat velmi rozvážně tak, abychom neohrozili 
chod města i za cenu odložení některých investič-
ních záměrů. Ostatně tak to nakonec bude muset 
dělat celá naše společnost. Čas ukáže komu tato 
doba významně pomohla v  obrovských ziscích, 
které zmiňujete ve Vašem dotazu a bude zajímavé 
sledovat, co se s těmito zisky fakticky stane a jak 
se tyto společnosti zachovají ve vztahu ke stá-
tu. Zda čistě ekonomicky, nebo s nějakou mírou 
společenské odpovědnosti. Neměli bychom toto 
zapomenout.
Závěr roku patří tradičně k ohlédnutí za vykona-
nou prací. Můžete se prosím zmínit o největších 
akcích uplynulého roku?

Dařily se nám plnit záměry, které jsme si v roz-
počtu stanovili. Dokončilo se závěrečné vyúčto-
vání dotačního projektu rozšíření ZŠ Ronovská. 
Aktuálně žádáme o  proplacení dotace projektu 
rozšíření MŠ Jilemnického. Běží nám výstavba 
lesoparku. Kolega místostarosta připravil projekt 
parkovacího domu; po 8 letech příprav odsouhla-
sili zastupitelé samotnou výstavbu, která začne 
na jaře 2023. Pracuje také na postupné rekon-
strukci Domu služeb na Ptačině. Rovněž pan Ně-
mec pokračuje v úpravách na Náměstí práce, jako 

jsou oprava zatrubnění potoka a další umísťování 
zeleně. Připraven má i projekt rozšíření komunika-
ce nad sportovní halou a  mnoho dalšího. Práce 
související s  rekonstrukcí železničního koridoru 
probíhaly celý rok a  budou pokračovat i  v  části 
příštího roku. 
Jaké máte plány na příští rok?

Jak jsem se již zmínil, tak některé investiční 
akce běží a další jsou připraveny pro realizaci – 
pokud to celková ekonomická situace dovolí. Vě-
řím, že kroky nového zastupitelstva budou ku pro-
spěchu města a občané budou opět spokojeni. 

Pane starosto, děkuji za rozhovor. 
Petr Hanáček

Tříkrálová sbírka 2023 
v Adamově

Oblastní charita Blansko pořádá ve dnech 1. 
– 15. ledna 2023 tak, jako každý rok v  Adamo-
vě Tříkrálovou sbírku. Zapečetěné pokladničky 
budou umístěny v  kostele, MKM a  potravinách 
Brněnka na Ptačině, dále pak na stánku před Al-
bertem dne 4. ledna 2023 od 13:00 – 17:00 hodin. 
Chodící skupinky budou chodit v neděli 8. ledna 
od 9:00 hodin. Třikrálový koledníci budou chodit 
také v základní škole v Adamově.Přispět můžete 
jakoukoliv částkou, za kterou předem děkujeme. 
Přejeme vám krásné vánoční svátky a  šťastný 
Nový rok.

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

Od počátku vysílání se můžete na různých akcích potkávat s redaktorkou 
Alenou Horákovou a kameramanem Markem Černým. Tento tým 
pro nás připravuje každý měsíc videoreportáže z aktuálního dění 
v našem Adamově. Účastní se akcí a událostí v rámci natáčení, tu a tam 
vás osloví s otázkou do ankety. Děkujeme obyvatelům města, kteří 
se aktivně zapojují do reportáží v rámci anket, ale i všem ostatním 
za toleranci.
Jsou průběžně po celý rok oslovováni sportovními, kulturními 
a jinými organizacemi působícími ve městě. Všichni mají možnost být 
zachyceni se svými aktivitami.  Videoreportáže se stávají do budoucna 
videokronikou, nad kterou mnozí ze současných obyvatel budou 
vzpomínat. Stejně tak videoreportáže budou historii města připomínat 
mladším generacím a jeho budoucím obyvatelům.
Děkujeme oběma velmi srdečným lidem za celoroční spolupráci 
s našim městem. Přejeme vám mnoho štěstí a zdraví v roce 2023 
a těšíme se na viděnou.
   Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Znáte je z vysílání ... již 8 let
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Vzpomínky

Dne 4. 1. 2022 uplyne de-
vět dlouhých roků od úmrtí 
pana Josefa Trundy.
Stále vzpomíná manželka, 
synové a vnuk.

♥ 8. ledna to bude 1 rok, co 
jsi odešla.
Tiše vzpomínáme. ♥

Dne 15. 1. 2023 si připome-
neme 9. výročí úmrtí mého 
manžela Richarda Nosse.
Děkujeme všem, kdo na něj 
vzpomenou spolu s námi.
Vzpomíná a  děkuje celá ro-
dina.

Dne 18. 1. 2023 to bude již 
8 let, kdy nás náhle opustil 
pan Jiří Šváb.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.
S  láskou vzpomíná manžel-
ka dcera a syn s rodinami.

Dne 21. ledna uplynou 2 
roky od úmrtí pana Zdeňka 
Buříka.
Za tichou vzpomínku všem 
děkuje manželka Svatava 
a celá rodina.

Dne 24. ledna by se dožila 
90 let naše milovaná ma-
minka a babička, paní Dra-
huše Nečasová, dlouholetá 
občanka Adamova.
Vzpomínáme na ni s  lás-
koua vděčností a  prosíme 
všechny, kdož ji znali, aby 
na ni vzpomenuli s námi.
Dcera Naďa s  manželem, 
vnuk David.

Dne 24. ledna si připome-
neme druhé smutné výročí, 
kdy nás opustila naše mi-
lovaná manželka, maminka 
a  babička Anastásia Pro-
cházková.
S  láskou a  úctou vzpomíná 
rodina.

25. ledna 2023 uplyne již 15 
let ode dne, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, děde-
ček, pradědeček a  tchán, 
pan Josef Pilát.
Kdo jste ho znali, věnujte 
mu s námi tichou vzpomín-
ku.
Za celou rodinu stále vzpo-
míná dcera Věra s  manže-
lem Vladimírem.

Poděkování
Touto cestou chceme všem ze srdce poděkovat za veškerá vyjádření soustrasti a za květinové dary 

při posledním rozloučení ve čtvrtek 8. 12. 2022 s našim synem Vítem Vrchovským.
Velké díky patří i Jednotce sboru dobrovolných hasičů Adamov a jeho veliteli Ing. Petru Kupkovi za 

poslední milá slova.

Jménem celé rodiny Marta Vrchovská



8

Adamovská vlásenka 2022
Dne 3. 12. 2022 se konal desátý ročník „Mikulášského běhu 

do vrchu Adamovská vlásenka 2022“. Běhu se zúčastnilo 67 
běžců. Jako nejmladší účastník byl oceněn Michal Šebesta, 
jako nejstarší Miroslav Papiž. Za umělecký dojem získali oceně-
ní Mikuláš, Havíř, Láska a mimořádnou cenu vedení města obdr-
žel tým Soviček. Nejvíce obsazená byla kategorie mužů nad 40 
let. Celkově se zúčastnilo mnoho dětí a pokusilo se pokořit ten-
to kopec se závěrečným prudkým stoupáním. Nejlepší čas ze 
všech zaběhl a putovní pohár si odnesl vítěz Jáchym Skoumal 
časem 1:29. Stal se tak teprve čtvrtým držitelem tohoto poháru 
v historii (před ním byli vítězi 1x Jiří Kubálek, 7x Josef Siegel a 1x 
Ondřej Synek).

Počasí bylo sychravé a diváci povzbuzovali jednotlivé závod-
níky po celé trati. Běh byl doprovázen podáváním guláše z pol-
ní kuchyně našich hasičů a výborným svařákem. Vše se snědlo 
a vypilo. Každý účastník obdržel drobný dárek. V MKM byl pro 
děti připraven teplý čaj na zahřátí před samotným vyhlášením 
výsledků. Na organizaci se podílelo město Adamov, Komise 
podpory komunitního života, oddíl orientačního běhu Spartak 
Adamov, turistický oddíl Spartak Adamov, MKM a JSDH. Všem 
patří velké poděkování. Kompletní fotogalerii najdete na webu 
města Adamova.

celkem 67 účastníků
sobota 3. 12. 2022

zataženo, sychravo,
teplota 2 °C.

https://www.adamov.cz/ohlednuti-za-mikulasskym-behem-do-vrchu-2022-9076#obsah


9

Kategorie RODIČŮ S DĚTMI do 2 LET Kategorie CHLAPCŮ 15 až 17 LET Kategorie DÍVEK 7 až 10 LET
1. Matula Šimon Bílovice 3:09 min 1. Malásek Štěpán Adamov 1:36 min 1. Knechtová Sára Adamov 2:35 min
2. Slezák Sebastian Adamov 3:37 min 2. Charvátová Žaneta Adamov 2:36 min
3. Šebesta Michal Adamov 3:48 min Kategorie MUŽŮ 18 až 39 LET 2. Stratilíková Zuzana Adamov 2:36 min
4. Blumenstein Jakub Adamov 4:08 min 1. Malý Lukáš Adamov 1:53 min 4. Adlerová Nela Adamov 2:41 min
5. Fialová Barbora Adamov 5:12 min 2. Češka Vlastimil Adamov 2:05 min 5. Matulová Markéta Bílovice - Spartak OB 3:09 min

3. Medvecký Jozef Adamov 2:22 min 6. Knechtová Andrea Adamov 3:10 min
Kategorie RODIČŮ S DĚTMI 3 až 4 roky 4. Kala Tomáš Adamov 2:28 min 7. Slezáková Sofie Adamov 3:15 min
1. Knecht Tomáš Adamov 3:41 min 5. Slezák Tomáš Adamov 3:38 min
2. Malý Erik Adamov 4:08 min 6. Šebesta Michal Adamov 3:48 min Kategorie DÍVEK 11 až 14 LET

1. Svítilová Anna Adamov 2:09 min
Kategorie CHLAPCŮ 5 až 6 LET Kategorie MUŽŮ nad 40 LET 2. Charvátová Jolana Adamov 2:27 min
1. Adler Daniel Adamov 2:51 min 1. Oujeský Tomáš Adamov 1:50 min 3. Jonášová Vanesa Adamov 2:29 min
2. Musil David Adamov 3:06 min 2. Svítil Petr Adamov 1:51 min 4. Šmídová Lucka Adamov 2:38 min
3. Medvecký Jozef 3:31 min 2. Charvát Jan Adamov 1:51 min

4. Papiž Jiří Adamov 1:52 min Kategorie DÍVEK 15 až 17 LET
Kategorie CHLAPCŮ 7 až 10 LET 5. Fišer Jiří Adamov 1:54 min 1. Papižová Aneta Adamov 2:09 min
1. Brom Vojtěch Adamov 2:19 min 6. Orálek Dan Adamov 1:58 min 2. Bromová Barbora Adamov 2:23 min
2. Stratilík Richard Adamov 2:36 min 7. Recman Zdeněk Třinec 2:11 min
3. Malý Patrik Adamov 2:43 min 8. Janků Radek Adamov 3:36 min Kategorie ŽEN 18 až 39 LET
4. Slezák Samuel Adamov 3:27 min 9. Papiž Miroslav Adamov 3:52 min 1. Pekárková Lucie Adamov 2:11 min

10. Pilát Petr Adamov 5:35 min 2. Adlerová Eva Adamov 2:31 min
Kategorie CHLAPCŮ 11 až 14 LET 3. Čížková Markéta Adamov 2:37 min
1. Skoumal Jáchym Adamov 1:29 min Kategorie DÍVEK 5 až 6 LET 4. Blumensteinová Romana Brno 2:49 min
2. Janda Matyáš Adamov 1:30 min 1. Pilátová Adriana Adamov 3:31 min 5. Horská Veronika Adamov 3:57 min
3. Papiž Jan Adamov 1:54 min 2. Matulová Adéla Bílovice 3:38 min 6. Matulová Lucie Bílovice - Spartak OB 5:00 min
4. Janoušek Marek Adamov 1:56 min
5. Andres Jiří Adamov 2:31 min Kategorie ŽEN nad 40 LET
6. Rapant Max Adamov 3:01 min 1. Šmídová Aneta Adamov 3:01 min

1. Charvátová Lenka Adamov 3:01 min
3. Dohová Lenka Adamov 3:22 min
4. Trejtnarová Lenka Adamov 5:12 min
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Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Středa 25. 1. 2023
 » FLORBALOVÝ TURNAJ
Turnaj ve florbale se uskuteční ve středu 25. led-

na 2023 v prostorách Městského klubu mládeže 
Adamov. Určen je pro tříčlenná družstva a všech-
ny věkové kategorie. Začátek v 16:00 hodin.

 » Městský klub mládeže má nově Instagram:
MKM_ADAMOV

Zlatá zastávka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, 733 741 732
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

V lednu se na Zlaté zastávce můžeš těšit na:
Besedu o tom co vás zajímá v oblasti dospívání, 
jak se měním, co prožívám, co na to moje okolí.

• Zimní tvoření venku i uvnitř – budka pro ptáč-
ky, půjdeme ke krmelci;

• Workshopy vaření: vaječná omeleta, muffiny 
a zimní punč;

• Speciální akce: Tříkrálová sbírka 4. 1. 2023 
od 13 do 17 hod. u Alberta;

• Pomoc se školou, hry, pokec.

OTEVÍRAČKA:
Příjď za námi:
Pondělí: 10:00 – 19:00
Úterý: 10:00 – 17:00
Čtvrtek: 10:00 – 19:00
Pátek: 12:00 – 15:00

V terénu jsme:
Středa: 10:00 – 17:00

Slavnostní mše na svátek svaté Barbory
Kultura
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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/

KONCERT Aleše Slaniny 

s novoročním přípitkem
se starostou města Adamova
- Bc. Romanem Pilátem

5. ledna 2023 v 17:00 h.
v sále MKS Adamov (na Ptačině)

Vstupné dobrovolné.

Poděkování
Vážení příznivci MKS Adamov,
v závěru roku 2022 jste mnozí zaznamenali, že pro MKS Adamov hledám pracovníka na pozici domov-

nice – uklízečka. Nebyl problém z tohoto odvodit, že po mnoha letech práce pro adamovské kulturní stře-
disko odchází do důchodu  paní Edita Hyclová.

Těm z vás, kteří o fungování MKS něco víte, nemusím říkat, že tento člověkem je osobou, která kromě 
klasických povinností vyplývajících z jeho náplně práce, je i mojí „pravou rukou“. Často jste mi při návštěvě 
prostor MKS říkali, jak nám to zde její zásluhou doslova voní a září čistotou. Paní Hyclovou jste však vídali 
i při mnoha různých akcích, které MKS zajišťuje. 

S koncem tohoto roku se toto všechno změní a Edita mop a smeták vymění 
za turistické hole, aby si mohla naplno užívat života „starobního důchoce“.

Chtěla bych jí proto i na tomto místě jménem svým, ale jistě i jménem mno-
hých z vás, poděkovat za dlouholetou skvělou spolupráci a popřát, ať si života 
užívá plnými doušky hlavně ve zdraví. Věřím, že při výběru jejího nástupce budu 
mít opět šťastnou ruku, jako jsem ji měla před … mnoha lety. 

Edito
– díky za všechno
a (s)měj se!

Jitka Králíčková 
ředitelka MKS Adamov
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19. ledna 2023 v 17:00 hodin19. ledna 2023 v 17:00 hodin
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

v sále MKS Adamov (Ptačina)v sále MKS Adamov (Ptačina)

 

... o knize
FELIX HOLZMANN:

100+1 LET HUMORU,
která vychází
při příležitosti

100. výročí narození F. H.

Můžete se těšit i na ukázku ze

semaforského divadelního představení VČERA, DNES A ZÍTRA

Kdy: 19. ledna 2023 v 17:00 hodin

Kde: v sále MKS Adamov (Ptačina)

Knížní beseda
s hercem,
scénáristou,
režisérem
a autorem
Davidem Šírem...
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DOPOLEDNE S POHÁDKOU:
KOMETA JE POPLETA

s Divadlem Kejkle
Co nás při pohádce čeká? 

• vyléčíme souhvězdí lva,
• zatančíme si na vesmírném mejdanu,
• pomůžeme pohlídat kuřátka,
• podíváme se i na planetu Zemi,
• naučíme se jak ji uklidit a roztřídit odpad.

čtvrtek 26. ledna 2023 v 10:00
Společenské centrum MKS na Horce 

Poprvé v r. 2023 do divadla...
Zveme vás do Městského divadla Brno na nový ro-

dinný muzikál Matilda ve středu 25. ledna 2023 od 
18:00 hodin.

Režisér Petr Gazdík v české premiéře Matildy zúročí 
zajisté své zkušenosti s  dlouholetou prací s  dětský-
mi herci, kteří mají v této inscenaci obrovský prostor, 
a  i  proto již nyní divadlo pracuje na jejich školení ve 
speciální muzikálové přípravce, která od začátku r. 
2022 probíhá. Strhující podívanou slibují být i choreo-
grafie Carli Rebeccy Jefferson a  vše k  dokonalosti 
podtrhne hudební nastudování Dana Kalouska. Matil-
da je bezpochyby naprosto ojedinělá muzikálová udá-
lost, kterou by si žádný milovník tohoto žánru neměl 
nechat ujít. A věřte, budete ji chtít vidět vícekrát!

POKRAČOVÁNÍ POZNÁVÁNÍ
BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ
s Ing. Alešem Svobodou

I v novém roce budeme pokračovat v organizo-
vání přednášek a besed.

První setkání bude s Ing. Alešem Svobodou při 
dalším poznávání brněnského podzemí.
Čeká nás: dokončení ulice Solniční a začneme 
ulici Pekařskou

Akce se koná 26. ledna 2023 od 17:00 hodin
v salonku MKS Adamov (na Ptačině)
Vstupné 50 Kč
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Zájezd do Městského divadla Brno na představení muzikálu

MEDICUS
18. února 2023
začátek představení v 18:00 h.
Titulní postavou tohoto výjimečného příběhu 

je Rob Cole, anglický křesťanský chlapec, kte-
rý se dokáže v  těžkých podmínkách 11. století 
vydat na cestu přes celou Evropu až na Dálný 
východ do města Isfahánu, aby se zde naučil 
umění lékařství. Motivací pro toto neobvyklé roz-
hodnutí jsou pro něj zkušenosti z raného dětství, 
kdy kvůli nedostatečným znalostem o  lidském 
těle přijde jak o matku, tak o další blízké. Setkává 
se nejprve s  bradýřem, který ho zasvětí do pri-
mitivního způsobu léčení, díky němuž ale brzy 
pochopí, že důležitější než vydělat víc peněz, je 
naučit se skutečnému lékařskému řemeslu. Na 
své dlouhé a nebezpečné pouti za poznáním, na 
níž se musí v nepřátelském prostředí vydávat za 
žida, najde nejen požadované učení, ale i životní 
lásku.

Vstupenka do divadla může být jedním z dárků, 
které můžete najít pod vánočním stromečkem...

Stačí se ozvat na tel. 607 518 104.

Z prosincové kultury v Adamově
Proč zrovna Eva? „Jako architekti, se vždy snažíme 
aby naše stavby měly myšlenku – koncept. Tato 
myšlenka poté vhodně ovlivňuje celkové pojetí mís-
ta i celé stavby. Adamov vnímáme jako opomíjené, 
přírodou oplývající město s průmyslovou minulostí. 
Zásadní však je okolní příroda, která je výrazně silná. 
Když jsme začali pracovat na formě – snažili jsme 
se pracovat s  tvarem příhradoviny. Jedinečnou se 
stala dynamika diagonál. Ty vytváří písmena X. XX 
je ženský chromozom DNA. Proto jsme začali hledat 
vztah žen a Adamova. A Adam a Eva patří nerozlučně 
k sobě již od počátku věků. Proto ONA lávka EVA.“

Architekt Ing. arch. Václav Kocián 
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Ze školních tříd
Krásné Vánoce

Vystoupení u  příležitosti rozsvěcení třetí ad-
ventní svíčky měla na starosti naše školka. Spo-
lečně s  dětmi jsme si připravili pásmo složené 
z básniček, tanečku, koled a vánoční písně. Mu-
sím hrdě prohlásit, že mě děti ani v nejmenším 
nezklamaly a byly moc šikovné. Podle ohlasu di-

váků se mnou souhlasili i ostatní a děti si můžou 
zaslouženě odpočinout a už jen odškrtávat dny 
do vysněného Štědrého dne. Takže jak zazně-
lo v  poslední básničce: "Teď už jsme na konci, 
máme Vás rádi, přejem krásné Vánoce, já a ka-
marádi." 

Mgr. Ivana Pazourková 
MŠ Jilemnického
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Ani čerta se nebojíme
I  v  letošním školním roce se scházejí v  tělo-

cvičně základní školy na Ronovské rodiče s dět-
mi. Naštěstí nás letos neomezují covidová opat-
ření a tak je účast hojná.

Děti se nejen protáhnou, vyzkouší si něco no-
vého či neobvyklého nebo postupně překonávají  
některé své obavy. To se nám hodilo, když jsme 
se vydali hledat poklad a tajné zprávy, které nám 
zanechal Martin.  Místy nám svítila jen světýlka 
z  lampionů. A  když venku chodil Mikuláš, tělo-
cvična se proměnila v malé peklo. Čertíci se pro-
cvičili v  pekelných dovednostech a  nakonec se 
prošli ,,nočním Adamovem“.Osvědčení a dobrotu 
z pece si zasloužili všichni. Vždyť pekelné potře-

by, jako třeba kotlík na guláš nebo  pytel na zlobi-
vé děti, tu nemáme každý den. Stejně tak kopyta 
či ocas. A pekelný rámus, ten děláme jen jednou 
v roce.

DH, oddíl Rodiče a děti TJ Sokol Adamov

Ze sportu

Podzimní a adventní dny 
v naší mateřské škole

Měsíc listopad začal v naší mateřské škole „Oran-
žovo černým dnem“. Děti přišly oblečené v těchto bar-
vách a jejich výrobky  v jednotlivých třídách měly stej-
nou barvu. A co by to bylo za měsíc bez pohádky? Tu 
nám připravila paní Králíčková  v MKS na Horce a děti 
se bavily spolu s herci při pohádce „Hrnečku vař!“

V  mateřské škole proběhl vzdělávací program 
„Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“. Jednalo se 
o hudební program s pestrou přehlídkou tradičních 
i netradičních hudebních nástrojů. 

Na první adventní neděli se připravovaly starší děti 
ze třídy „Motýlci“. Čekalo je totiž vystoupení u Kultur-
ního střediska na Ptačině, při rozsvícení první advent-
ní svíce.

Děti si vystoupení užily a  určitě jejich básničky 
a písničky potěšily všechny přítomné.

Adventní čas v mateřské škole byl jako každoroč-
ně spojený s Mikulášskou nadílkou. Program „Puto-

vání za Mikulášem“ připravilo divadlo Kača a Kača. 
Proběhly také vánoční besídky v jednotlivých třídách. 
A v předvánoční čas děti  potěšily svým vystoupením 
seniory ve výstavní síni na Horce, a také babičky a dě-
dečky v Domě s pečovatelskou službou Adamov.

Helana Marková 
Adamov MŠ Komenského 6
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FK Adamov hledá trenéry 
k fotbalovému družstvu žáků

Výkonný výbor FK Adamov, z.s., a  trenérská 
rada se na základě závěrů z  jednání konaného 
dne 2. 2. 2022 rozhodly obnovit činnost družstva 
fotbalových žáků. Podmínkou pro vznik mládež-
nického týmu je však získání nových trenérů.

Výkonný výbor FK Adamov, z.s. dává touto 
cestou na vědomí, že by rád od jara 2023 obno-
vil činnost družstva fotbalových žáků. Za tímto 
účelem hledá nové trenéry či trenérky k tomuto 
vznikajícímu týmu, a  to především z  řad rodičů 
hráčů. Další podrobnosti zájemci získají u před-
sedy klubu, pana Jiřího Němce. Tel.: +420 775 
170 869, e-mail: jiri.nemec@adamov.cz.

Přípravy na akci Sportovec 
2022 jsou již v plném proudu

Sportovní komisí 2022–2026 byl projednán 
průběh ankety Sportovec 2022. Vlivem komunál-
ních voleb na podzim 2022 a ustanovení orgánů 
města proběhne anketa v užším rozsahu. Bude 
vypuštěna veřejná anketa (hlasování na webu 
města) a  vyhlášeny budou výsledky pouze od-
borné ankety, kterou sestavuje Sportovní komise 
2022-2026.

Přesto se veřejnost může aktivně zapojit. Sou-
částí slavnostního vyhlášení bude i udělení Cen 
města Adamova. 

Tato kategorie je určena  sportovcům, kteří by-
dlí v našem městě, ale sportují mimo. Například 
už kvůli tomu, že daný

sport se v Adamově neprovozuje – atletika, ra-
gby, kulturistika, házená, košíková, ... a spoustu 
dalších.

Tímto Sportovní komise 2022–2026 vyzývá 
veřejnost k zasílání návrhů do této nové ankety. 
Sportovní komise uvítá, když

dostane tipy na sportovce z  našeho města, 
kteří jsou díky sportování za hranicemi našeho 

města tak trochu v anonymitě. K takto nominova-
nému sportovci je vhodné doplnit i krátký komen-
tář úspěchů na sportovním poli.

Nominace na Cenu města Adamova lze zasílat 
nejpozději do 8. 1. 2022 na uvedené kontakty:

Město Adamov
Jiří Němec – předseda sportovní komise
Pod Horkou 2
679 04 Adamov
nebo na e-mailovou adresu: jiri.nemec@ada-

mov.cz.

Sportovní komise 2022–2026

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

 » Vycházka Okolo Palackého vrchu
Vycházka se uskuteční v sobotu 14.1.2023
Délka vycházky: 6 km
Trasa: Mozolky - Palackého vrch - Komín, Kame-
nolom
Terén: pohodlně
Tam: ČD Adamov Os 8.11 hod., tram. č. 10 hl.n. 
8.40 hod.
Zpět: tram. č. 10 (3) Kamenolom 13.20 hod., ČD 
Brno Os 13.57 hod.
Jízdenka: tam 3 zóny, zpět 4 zóny
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

Ohlédnutí za vycházkou Drahanská vrchovina 
4/5
V  sobotu 12. listopadu 2022 jsme pokračovali 
v  putování Drahanskou vrchovinou a  to čtvrtou 
částí z Račic do Lulče.
Za krásného podzimního počasí jsme šli od za-
čátku až do cíle po červené TZ, která vedla kolem 
Rakoveckého potoka. První naše zastavení bylo 
v  lesním baru před Pístovicemi a další u splavu 

Děkujeme za spolupráciDěkujeme za spolupráci
a podporu v roce 2022a podporu v roce 2022

Přejeme klidné,Přejeme klidné,
pokojné vánocepokojné vánoce

a úspěšný rok 2023a úspěšný rok 2023
naplněný zdravím,naplněný zdravím,
pohodou a štěstím.pohodou a štěstím.

FK AdamovFK Adamov
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Pístovického rybníka.
Lesní cestou jsme došli do Lulče. Zde se na-
chází koupaliště U Libuše - podle pověsti proto, 
že tu kněžna Libuše během své cesty Moravou 
napájela koně z lesní studánky. Na místě údaj-
ného pramene vznikl ve 20. století kamenolom. 
V roce 1935 se z hloubky 25 m provalila spodní 
voda a lom byl zatopen. V přilehlém letním kině 
se každoročně pořádají filmové přehlídky.
Prohlédli jsme si barokní kostel sv. Isidora. Na 
místě kostela se dříve nacházela kaple z  roku 
1418, tu nahradila v 17. století kaple sv. Gotthar-
da. Dnešní barokní kostel byl vystavěn v  první 
polovině 18. století.
Vystoupali jsme na Liliovou horu k  původně 
středověkému kostelu sv. Martina. Na tom-
to místě se nacházelo pravěké hradisko. Dolů 
jsme sešli po naučné stezce Luleč, kolem které 
vede křížová cesta.
V  Lulči se právě konaly Martinské hody, tak 
jsme mohli v  krojovaném průvodu obdivovat 
krásné kroje.
Vycházku dlouhou 9 km pro 16 turistů (2 hosté) 
připravila Irča Antoszewska.

Ohlédnutí za vycházkou Drahanskou vrchovi-
nou 5/5
V sobotu 26. listopadu jsme absolvovali již pá-
tou poslední část putování Drahanskou vrcho-
vinou.
Trasa vedla z  obce Habrovany okolo zámku, 
Panské skály do Vítovic.
Zámek - původně zde stávala tvrz, která vznikla 
v první polovině 14. století. V současné době je 

zámek veřejnosti nepřístupný a slouží jako stře-
disko pro seniory s tělesným postižením.
Panská skála je bývalý kamenolom, na jehož 
dně vznikly četné tůňky, vhodné pro rozmnožo-
vání obojživelníků.
Po krátkém odpočinku u Panské skály jsme po-
kračovali ke studánce Na Hrázi a  ke studánce 
U  Huberta. Také jsme se zastavili u  Vítovické-
ho vodopádu, nad kterým se nachází vítovický 
hrádek.
Trasa byla 7 km dlouhá, počasí přálo, účast 12 
turistů a  2 hosté. Vycházku připravila, vedla 
a zapsala Irča Antoszewska.
Rekapitulace Drahanskou vrchovinou:
1/5: Krásensko - Cupík - Rychtářov (9 km)
2/5: Ruprechtov - Kuchlov - Hrádek - Rychtářov 
(8 km)
3/5: Rychtářov - Hamiltony - Dědice (9 km)
4/5: Račice - Pístovice - Luleč (9 km)
5/5: Habrovany - Panská skála - Vítovice (7 km)

Ohlédnutí za Mikulášskou vycházkou
V neděli 4. prosince jsme se vypravili na tradiční 
Mikulášskou vycházku. Autobusem jsme dojeli 
do Bukovinky a po červené značce, která je zá-
roveň Cestou S. K. Neumanna a také Cyrilome-
todějskou stezkou, jsme pokračovali k cíli naší 
vycházky. U přístřešku Lhotky jsme se občerst-
vili a lesní pohodlnou cestou došli do Křtin. Vy-
cházku jsme zakončili v hostinci U Farlíků, kde 
se k nám přidali další naši členové, kteří dojeli 
auty. Ušli jsme 7 km, zúčastnilo se 25 turistů, 
z toho jeden host.
Naplánoval a vedl Tonda Procházka.
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Volnočasové aktivity
Děti z Kola přejí klidné Vánoce

foto: Martina Grešáková

PF
2023

to všem přejí

dděěttii  zz  kkoollaa

v novém roce
to vemte za
ten správný

konec

PF 2023:Sestava 1  6.12.2022  23:45  Stránka 1

Inzerce
• Pokud sháníte pěkný dárek na Vánoce a máte 

rádi hudbu, přírodu a Adamov, tak by vás mohlo 
zaujmout CD Adamov - krajem lesů a studánek. 
CD obsahuje 19 autorských písní zhudebněných 
veršů stejnojmenné knihy. Písní zde naleznete 19. 
Cena je 200,-. V případě zájmu se můžete ozvat na 
email: iglstork@gmail.com. Klidný advent.
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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 16. 12. 2022. Příští uzávěrka: 16. 1. 2023.

www.realityhynstova.cz
Pořídili jste si v roce

2022 nemovitost
nebo jste např.

udělali přístavbu?
NEZAPOMEŇTE!

do 31. 1. 2023
podat přiznání k 

Dani z nemovitostí
za rok 2023.

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

VÍCE ZDE
načtěte si 

QR kód

• 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 dřevěných, korko-
vých a laminátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: zdenekcrom@
seznam.cz.

• Skřivánkova čalounická dílna na pohodu 
bude v  provozu od dubna 2023. Předběžné za-
kázky můžeme konzultovat od ledna na 724 239 
136.


