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KONTAKTY
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov 679 04

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2015

13.2. - 20:00 Školní ples v MKS ZŠ a MŠ Adamov

13.2. - 16:00 Adamovský masopust - rej masek a hodokvas na venkovním prostranství MKM

16.2. „Písně jsou jako ptáci“ K. M. Kučera - večer hudby a poezie MKS

21.2. Arboretum Řícmanice TJ SPARTAK - oddíl turistiky

26.2. Přednáška Ing. Jaroslava Parmy - USA II. díl MKS

26.2. - 16:00 Taneční soutěž na tanečních podložkách pro všechny věkové kategorie MKM

27.2. Muzikálový koncert Roberta Jíchy a Jany Musilové za klavírního doprovodu Šár-
ky Králové MKS

Březen 6.3. Exkurze do účelového zařízení ČSV Včelpo Obora ZO ČSV Adamov

7.3. - 9:00 Halový turnaj ml. přípravek (O pohár města Adamova) FK Adamov

7.3. - 14:30 Halový turnaj st. přípravek  (O putovní pohár starosty města) - XIII. ročník FK Adamov

7.3. Maršovský žleb TJ SPARTAK - oddíl turistiky

7.3. Karneval pro děti s Divadlem Koráb Brno MKS

10.3. Halový turnaj mladších a starších žáků v malé kopané - XIX. ročník ZŠ a MŠ Adamov

14.3. - 9:00 Halový turnaj minipřípravek (O pohár předsedy FK Adamov) FK Adamov

14.3. - 14:30 Halový turnaj ml. žáků (O pohár předsedy Komise PZMA&MA 21) FK Adamov, PZMA a MA21

14.3. Chlébské -  bledule TJ SPARTAK - oddíl turistiky

14.3. V. Ples města Adamova Město Adamov, MKS

18.3. Setkání s poezií - oblastní přehlídka recitátorů ZŠ a MŠ Adamov

19.3. Přednáška horolezce Radka Jaroše - „Koruna Himaláje“ MKS

20.3. Salonek dětských Adamovských umělců  „pohádkový“ k 50. výročí Večerníčku MKS, Město Adamov,
Adavak, s.r.o.

21.3. Turnaj veteránů TJ SPARTAK - hokejový oddíl

22.3. Chlébské -  bledule TJ SPARTAK - oddíl turistiky

22.3. VIII. ročník Běhu na Nový hrad TJ SPARTAK - oddíl OB

24.3. Den otevřených dveří - Komenského ZŠ a MŠ Adamov

26.3. Den otevřených dveří - Ronovská ZŠ a MŠ Adamov

28.3. Salon Adamovských fotografů MKS

Duben 4.4. VepřoCup - volejbalový turnaj mix pro starší ročníky TJ Sokol Adamov

4.4. - 8:00 Turnaj ve stolním tenise pro veřejnost TJ SPARTAK - oddíl st. tenisu

5.4. Turnaj mládeže do 18 let TJ SPARTAK - oddíl st. tenisu

8.4. a 15.4. XI. ročník vybíjená - ml. žákyně, st. žákyně ZŠ a MŠ Adamov

10.4. Přednáška o ekologii a vlivu opylovatelů na tvorbu krajiny ZO ČSV Adamov

Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Otvírání studánek - Konšelova studánka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Pavel Dvorský - vědecká ilustrace, grafika MKS

Fotbal - Muži - FK Adamov-Letovice (sponzor utkání NOVA V. Uhlíř) FK Adamov

Velikonoční Křetínka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Bludičkový les aneb co se děje v lese po setmění ZŠ a MŠ Adamov

Fotbal - Muži - FK Adamov-Lysice (sponzor utkání Restaurace U baťáka) FK Adamov

Pálení čarodějnic na hřišti u ZŠ Ronovská MKM

Úklid Moravského krasu – určené trasy ZŠ a MŠ Adamov, CHKO

Květen 2.5. 3. sokolská akademie TJ Sokol Adamov

9.5. Amatérský turnaj ve florbalu TJ Sokol Adamov

15.5. Přednáška „Včelí produkty ve výživě lidí a jejich vliv na zdraví“ ZO ČSV Adamov

23.5.-24.5. Expozice včelařství  a včelích produktů u příležitosti Dne Země ZO ČSV Adamov

30.5.-31.5. Kurz genetiky a praktického chovu matek spojený s návštěvou prestižní evrop-
ské chovné stanice pana Schleinninga v Rakousku ZO ČSV Adamov

30.5. Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

30.5. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

30.5. Dětský den na hale TJ Sokol Adamov

Setkání u Máchova pomníku TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Oblastní kolo vědomostní soutěže „Zlatá včela“ ZOČSV Adamov

Jaro v Arboretu TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Fotbal - Muži - FK Adamov-Ostrov (sponzor utkání Slunečnice-Z. Němcová) FK Adamov

Oslava Svátku matek - kulturní program pro maminky a babičky z Adamova MKS

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2015
Datum Název akce či setkání Pořadatel

Funkce Jméno Telefon Mobil

Sekretariát Vratislava Chlupová 516 499 620 773 990 473

Starosta Bc. Roman Pilát, MBA 516 499 620 773 634 342

Místostarosta Jiří Němec 516 499 622 775 170 869

Tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová 516 499 623 723 010 631

Odbor sociálních a správních věcí Mgr. Dobra Moserová, vedoucí 516 499 624 602 788 015

Matrika a evidence obyvatel Lenka Maláková 516 499 633 773 990 472

Správa majetku města Ing. Radek Malý, vedoucí 516 499 626 773 990 468

Péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň Dana Hnátovičová 516 499 635 724 862 158

Bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD Ing. Monika Hrubá 516 499 628 773 990 470

Odbor ekonomický Bc. Dita Mašková, vedoucí 516 499 631 728 286 187

Účetní Hana Šebelová 516 499 632 739 324 213

Mzdová účetní Marie Švábenská 516 499 632

Poplatky Silvie Můčková 516 499 629

Pokladna, zpravodaj Veronika Dudíková 516 499 630 773 990 476

Investice, staveb. dozor, ochr. přírody a krajiny Pavel Ševčík 516 499 637 602 135 764

Stavební úřad Blanka Obršliková 516 499 636 773 990 469

Pečovatelská služba pečovatelky 723 755 352

Městská policie strážník MP 516 499 638 602 515 387
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
 1. 2. 2015 Zdeněk Stloukal, 80 roků, 

Dvořákova 5
 2. 2. 2015 Milada Pospíšilová, 87 roků, 

Tererova 6
 3. 2. 2015 Robert Červený, 85 roků, 

Družstevní 9
 5. 2. 2015 Miluška Konečná, 75 roků, 

Komenského 11
 7. 2. 2015 Arnošt Prokop, 75 roků, 

Osvobození 13
 7. 2. 2015 Marie Špačková, 75 roků, 

Hybešova 8
 11. 2. 2015 Oldřiška Pilátová, 70 roků, 

Petra Jilemnického 25
 12. 2. 2015 Ladislav Buša, 82 roky, 

Bezručova 10
 13. 2. 2015 Oldřich Wágner, 85 roků, 

Blažkova 1
 21. 2. 2015 Anna Bulantová, 70 roků, 

Sadová 17
 22. 2. 2015 Petr Kubíček, 70 roků, 

Komenského 23
 22. 2. 2015 Miroslava Matušková, 70 roků, 

Družstevní 3
 23. 2. 2015 Marie Pivodová, 75 roků, 

Osvobození 33
 27. 2. 2015   MUDr. Jaroslava Patáková, 81 rok, 

Komenského 13

Úmrtí
 21. 1. 2015 Roman Peša, roč. 1956, 

Neumannova 6
 22. 1. 2015 Jaroslav Forejtník, roč. 1962, 

Blažkova l
 29. 1. 2015 Květoslava Hrušáková, roč. 1935, 

Petra Jilemnického 10
 1. 2. 2015 Olga Krátká, roč. 1930, 

Komenského 1
 7. 2. 2015 Anna Maláková, roč. 1947,  

Petra Jilemnického 20

Z jednání Rady města Adamova
Na 6. schůzi Rady města Adamova 

konané dne 26. 1. 2015 byl vzat na vědomí 
zápis z 3. zasedání Sportovní komise.

Ke spolupráci v projektu údržby veřejné 
zeleně a chodníků v okolí bytových domů 
na pozemcích ve vlastnictví města Adamov 
se připojilo další SVJ Opletalova 23, 25.

Byl udělen souhlas k přijímání finančních 
účelově neurčených darů v r. 2015 
Základní škole a mateřské škole Adamov 
a Městskému kulturnímu středisku Adamov 
v jednotlivých případech do 20.000,- Kč.

Schválena byla kupní smlouva o koupi 
nemovité věci mezi Městem Adamov 
a panem Jiřím Vaněrkou na převod 
vlastnického práva k budově Adamov č. p. 
99 na pozemku parc. č. st.80/1, včetně 
garáže, příslušenství a pozemků parc. č. st. 
80/1 a 62/1 v k.ú. Adamov.

Věcné břemeno bylo zřízeno pro E.ON 
Distribuce, a.s., které spočívá v umístění 
distribuční soustavy – kabelového vedení 
NN a kabelového vedení VN realizované 
v rámci stavby „Adamov – přeložka MÚ 
Adamov“ v rámci revitalizace prostranství 
u kostela sv. Barbory.

Na základě výpisu ze statistického 
zjišťování od ČSÚ činila průměrná roční 
míra inflace v roce 2014 celkem 0,4 %. 
Jedná se o nejnižší roční míru inflace 
od r. 2003. Z důvodu nízké míry inflace 
a neefektivnosti administrativních úkonů 
spojených s uplatněním inflační doložky 
bylo navrženo a schváleno u smluv, kde 
Město Adamov (jako pronajímatel) je 
oprávněno navýšit nájemné o inflaci, 
nezvyšovat cenu nájemného o roční míru 
inflace za rok 2014 a zachovat nájemné ve 
stávající výši. Týká se to pronájmu bytů, 
prostorů sloužících k podnikání (nebytové 
prostory), pozemků, sloupů veřejného 
osvětlení (reklamy), komunikací, movitých 
a nemovitých věcí.

V souladu se zněním čl. 4 Pravidel 
pro poskytování nájmu bytů v Domě 
s pečovatelskou službou v majetku Města 
Adamova byly schváleny 4 nové smlouvy 
o nájmu bytu zvláštního určení v DPS se 
žadateli dle sestaveného pořadí.

Vypovězena byla smlouva na umístění 
šipkového automatu v prostorách MKM 
Adamov.

Na 7. schůzi Rady města Adamova 
konané dne 9. 2. 2015 byly vzaty na 
vědomí zápisy z 1. jednání Komise sociální 
a výchovně vzdělávací, 2. zasedání Kulturně 
informační komise a 4. zasedání Sportovní 
komise.

Dohodou bude ke dni 31. 3. 2015 
ukončena smlouva o nájmu bytu na ul. 

Komenského 6. Jedná se o dvoupokojový 
byt s přijatou dlouhodobou zálohou na 
nájemné. Na úřední desce, webu města 
a ve zpravodaji bude zveřejněna nabídka 
nového pronájmu bytu. Režim pro 
přidělování bytů s přijatou dlouhodobou 
zálohou na nájemné je upraven v příloze 
č. 2 Pravidel pro hospodaření s byty 
v majetku Města Adamova.

Město Adamov se připojí k podpoře 
akce „Vlajka pro Tibet“ - 2015 vyvěšením 
tibetské vlajky dne 10. 3. 2015.

Schválen byl dodatek k pojistné smlouvě 
na pojištění majetku a odpovědnosti za 
škodu. Předmětem dodatku je pojištění 
veřejného prostranství kolem kostela sv. 
Barbory v Adamově.

V rámci jednání se dostavili hosté z Policie 
ČR, aby informovali radní o bezpečnostní 
situaci Územního odboru Blansko za rok 
2014 a poděkovali za spolupráci s Městskou 
policií Adamov. Radní požádali, zda by 
mohlo dojít k znovuzavedení společných 
hlídek Městské policie Adamov a Policie 
ČR Blansko a paní ředitelka Mgr. Burianová 
o možnost uspořádání besedy příslušníků 
Policie ČR s žáky na základní škole.

Byl schválen program 4. zasedání 
Zastupitelstva města Adamova dne 
26. února 2015.

Na 8. schůzi Rady města Adamova 
konané dne 11. 2. 2015 byl schválen dodatek 
č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb 
projektu č. 14188396 s GREEN PROJECT 
s.r.o. Dodatek byl uzavřen v souvislosti 
s požadavkem na doplnění podkladů 
k RoPD k projektu „Obnova biokoridoru 
na Náměstí práce a regenerace stráně nad 
ulicí Petra Jilemnického v Adamově“, který 
byl obdržen od SFŽP (údržba dřevin po 
realizaci 6/2015).

Schválena byla rovněž Výzva k podání 
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
na dodávky pod označením „V 00044 – 
dodávka IT – nové vyhlášení“ pro projekt 
„Konsolidace IT a nové služby města 
Adamov“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09578, 
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním 
řízení a dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění 
a dle Příručky pro žadatele a příjemce 
pro oblast intervence 2.1.: Zavádění 
ITC v územní veřejné správě. První kolo 
výběrového řízení bylo zrušeno, protože ze 
tří podaných nabídek byly dvě vyloučeny 
z hodnocení. Při jedné zbývající nabídce 
není možné rozhodnout o dodavateli 
a soutěž se opakuje.

Předložen ke schválení byl návrh 
smlouvy o dílo s firmou Jitka Sigmundová 

na dodávku IT vybavení v rámci řízení 
K 00068 – „Dodávka IT vybavení III.“ 
projektu č. CZ.1.11/3.3.00/36.01498 
„Komplexní rozvoj školství v Adamově“ 
na základě neposkytnutí součinnosti 
uchazeče C SYSTEM CZ a.s.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
Oznamujeme občanům města Adamova, že od 16. března 

2015 do 21. března 2015 budou ve městě Adamově přistaveny 
velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpadu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, který 
s ohledem na své rozměry nelze odložit do popelnic nebo kontej-
nerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, pohovky, po-
stele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, to-
alety, kočárky, pneumatiky, části kuchyňských linek a nekomplet-
ní použitá elektrozařízení. Ukládání objemného odpadu do přista-
vených kontejnerů je určeno pouze pro občany města Adamova. 
Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný 
odpad, směsný komunální odpad, stavební suť a dále papír, plasty 
a sklo, pro které jsou určeny kontejnery na tříděný odpad.

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

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

Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené kontejnery, 
a to před jejich přistavením, během jejich přistavení i po jejich 
odvozu z určeného stanoviště. 

Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude posu-
zováno jako vytváření černé skládky pod pokutou 1 000 Kč.

Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistavených kontejne-
rů ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového harmo-
nogramu:

Pondělí 16. března 2015 v 16.00 hod.
stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou (1 kontejner)
stanoviště: ul. Sadová – zatáčka u Farinky (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Komenského 6 – u bývalého internátu (1 kontejner) 
Úterý 17. března 2015 v 16.00 hod. 
stanoviště: ul. Neumannova – parkoviště u lesa (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova – u křižovatky (2 kontejnery)
stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky (1 kontejner)
Středa 18. března 2015 v 16.00 hod. 
stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště (2 kontejnery)
stanoviště: ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontejner)
Čtvrtek 19. března 2015 v 16.00 hod.
stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Fibichova – u bývalého obchodu (1 kontejner)
Pátek 20. března 2015 v 16.00 hod. 
stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Mírová – u hřiště (1 kontejner) 
stanoviště: u kostela (1 kontejner) 
Sobota 21. března 2015 v 9.00 hod.  
stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště u hřiště (2 kontejnery)
stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště na konci ulice (1 kontejner) 

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

Odbor správy majetku města

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 

21. března 2015 bude ve městě Adamově probíhat mobilní svoz 
nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit životní pro-
středí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obslu-
hou, které je třeba nebezpečný odpad odevzdat. Jedná se o zářivky, 
výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, léky, kompletní lednič-
ky a mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, 
přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby 
a obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků. Dále je možné 
obsluze odevzdat kompletní použitá elektrozařízení: velké a malé 
domácí spotřebiče (elektrické sporáky, televizory, pračky, mikrovln-
né trouby, vysavače, žehličky atd.), zařízení informačních technologií 
a telekomunikační zařízení (počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, 
kalkulačky, telefony atd.) a spotřebitelská zařízení (rádia, videokame-
ry, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). Nekompletní 
elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou obsluhou ode-
bírány.

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

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

Sobota 21. března 2015 
1. stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou 8.00 – 8.�0 hod.

2. stanoviště: ul. Komenského 6 – u bývalého internátu 8.�� – 9.0� hod.
3. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště  9.10 – 9.�0 hod.
4. stanoviště: u kostela  9.�� – 10.1� hod.
5. stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím 10.20 – 10.�0 hod. 
6. stanoviště: ul. Mírová – u hřiště 10.�� – 11.2� hod.
– bezpečnostní přestávka (50 minut)
7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky  12.1� – 12.�� hod.
8. stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště 12.�0 – 1�.20 hod.
9. stanoviště: ul. Neumannova 2 – parkoviště 1�.2� – 1�.�� hod.
10. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova – u křižovatky 1�.00 – 1�.�0 hod.
11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky 1�.�� – 1�.0� hod.
12. stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště 1�.10 – 1�.�0 hod.

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

Odbor správy majetku města



�

Město Adamov 
nabízí k pronájmu 

byt 2+1
o rozloze 61,77 m2 (z toho sklep tvoří 5,75 
m2) na ul. Komenského 6 v Adamově. Jed-
ná se o byt s přijatou dlouhodobou zálo-
hou na nájemné, která činí minimálně 
290.000,- Kč. Nabídky budou hodnoce-
ny dle výše nabídnuté částky, splatnosti 
nabídnuté částky a doby podání nabíd-
ky na podatelnu MěÚ Adamov. Žádosti 
o byt zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením: „volný byt – neotvírat“ na adresu: 
Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 
Adamov nejpozději do 16. 3. 2015. Bližší 
informace na tel. 516 499 628.

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události z ledna 2015 konkrétně:

Nemilé překvapení zažil mladík, který 
si do svého bytu pozval na noc neznámou 
ženu. Ráno se v bytě nenacházela a ještě 
mu odcizila několik osobních věcí a mo-
bilní telefon. Celou záležitostí se zabývají 
strážníci MP Adamov, jejichž práci stěžuje 
fakt, že mladík nezná její totožnost.  

K muži, který zvonil v nočních hodi-
nách na domovní zvonky a vykřikoval 
před jedním z bytových domů na ulici 
Osvobození, přivolala strážníky nevyspa-
ná žena. Muž sice strážníkům tvrdil, že na 
uvedené adrese je s nějakou paní domlu-
ven na přenocování, ale i přes snahu stráž-
níků se ji nepodařilo zkontaktovat. Stráž-
níci tedy muže vyzvali, aby místo opustil 
a našel si jinou možnost jak vyřešit svou 
situaci. Muž strážníky uposlechl a z mís-
ta odešel. Poté již oznamovatelka mohla 
v klidu spát.

Šokující telefonát přijali strážníci při 
noční službě, kdy jim byl oznámen pád 
ženy z balkonu hotelu Pod Horkou. Stráž-
níci neváhali a ihned se dostavili na místo, 
kde spatřili zraněnou ženu. Ženě byla po-
skytnuta první pomoc a byly informovány 
další složky integrovaného záchranného 







systému. Na místo se dostavila i JSDH Ada-
mov, která do příjezdu ZZS Blansko prová-
děla ošetřování zraněné do doby, než byla 
předána do péče zdravotníků. Okolnosti 
jejího pádu zůstaly v šetření policie. 

Řekněme nevkusný případ vtipu ozná-
mila žena ve strachu ze zneužití své poš-
ty. Do schránky jí byl doručen dopis s vý-
pisem ze spoření, který před tím někdo 
otevřel a dovnitř napsal (zřejmě pro něj) 
vtipný vzkaz. Bohužel pro dotyčného, ne-
oprávněné nakládání s cizí poštou napl-
ňuje skutkovou podstatu trestné činnosti 
Porušení tajemství dopravovaných zpráv, 
a proto strážníci celou věc oznámil na OO 
PČR Blansko k projednání.

Na pomoc si strážníky zavolala obslu-
ha restaurace na Smetanově náměstí, 
kde docházelo k potyčce několika osob. 
Na místě strážníci celou situaci uklidnili, 
zajistili svědky a v dalších dnech proved-
li zjišťování skutečného stavu věci. Došlo 
k naplnění hned několika přestupkových 
jednání, které byly vyřešeny uložením 
blokové pokuty. Doufejme jen, že zásah 
do peněženky takových osob je od další-
ho podobného jednání odradí. 

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov





Pečovatelská služba 
města Adamova

Posláním Pečovatelské služby měs-
ta Adamova je poskytování pomoci ob-
čanům, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo zdravotního stavu 
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fy-
zické osoby. Tato pomoc je poskytována 
pracovníky pečovatelské služby v oblasti 
osobní péče a péče o domácnost na zá-
kladě individuální dohody. 

Pečovatelská služba je poskytována 
občanům v jejich přirozeném prostře-
dí a poskytuje se cílové skupině osob se 
zdravotním postižením a seniorům v pra-
covní dny od 7.30 do 15.30 hodin.

Pečovatelská služba poskytuje za úhra-
du tyto základní činnosti: 

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

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-
nutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajiš-
tění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím.  
V případě zájmu o tuto službu 

Vám bližší informace budou sděle-
ny na telefonním čísle 516 499 624, 
602 788 015, osobně v úředních hodi-
nách na odboru sociálních a správních 
věcí Městského úřadu Adamov nebo na  
e-mailu social@adamov.cz.  

Městský klub 
mládeže Adamov 

Družstevní 1, �790� Adamov 
Tel.: 77� 990 ��0, 77� 990 �99;  

Email: mkm@adamov.cz;  
Internet: www.adamov.cz

AKCE NA BŘEZEN
Pátek 6. 3. 2015

VÝROBA DOMÁCÍ PLASTELÍNY
Ze surovin, které budeme mít připraveny 
v klubu, si vyrobíme plastelínu a následně 

z ní poté budeme společně tvořit.  
Od 15:00 hodin.

Čtvrtek 12. 3. 2015
TANEČNÍ SOUTĚŽ 

(přeloženo ze dne 26. 2. 2015 )
Soutěž v tanci na tanečních podložkách.  

Pro všechny věkové kategorie.  
Start v 16:00 hodin.

Úterý 17. 3. 2015
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Pro děti a mládež od 6ti let. Pro vítěze bude 
připravena sladká odměna.  

Začátek v 16:30 hodin.

Středa 25. 3. 2015
JARNÍ VÝZDOBA KLUBU

Zveme všechny na společné tvoření 
a zkrášlování prostor klubu.  

Tvoříme od 15:30 hodin.
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SOUTĚŽ O CENY !!!
Dnešní soutěžní otázka se týká Muflo-

ní studánky, o které pojednáme v příštím 
čísle Zpravodaje. Ptáme se na text, který 
je na této studánce uveden. Pokud jej 
neznáte, není nic jednoduššího než si k ní 
zajít. Z Ptačiny od digitálních hodin jste 
u ní přes Vojenskou louku do půl hodi-

Kampaň „Cesty ke studánkám“  
v roce 2015

Tímto článkem zahajujeme představo-
vání zbývajících studánek, více či méně 
stavebně upravených, které byly vybudo-
vány v blízkosti našeho města. Loni jsme 
vám přiblížili devět studánek z okolí Má-
chova pomníku, stejný počet nám zbyl na 
letošní rok.

Začneme dvěma nejdostupnějšími 
studánkami, kterými jsou Ptačí svatyně 
a U psa. 

První z nich dala název sídlišti Ptačina, 
poblíž které se nachází. Od nejbližšího 
adamovského domu je vzdálena jen ne-
celých 250 m, a protože je situována pod 
silnicí vedoucí na Útěchov, lze téměř až 
k ní dojet autem. V době svého vybudo-
vání v roce 1935 se však studánka nachá-
zela uprostřed lesa v místech, kde bývala 
ornitologická stanice. Odtud pochází i její 
název. Podnět k jejímu postavení dal pro-
fesor lesní těžby a technologie Josef Ople-
tal, který v té době působil na Vysoké ško-
le zemědělské v Brně.

Studánku tvoří poměrně velká stavba, 
která si vyžádala terénní úpravy svahu. 

Postavená kamenná zeď má půdorys čás-
ti oválu. V jejím prostředku je zhotovena 
velká betonová deska s hranatými slou-
py po stranách a s kamennou nádržkou, 
do které je zachytávána vytékající voda. 
Na studánce jsou vyobrazeny dvě sýkor-
ky a je na ní kromě jejího názvu napsán 
text z Knihy o životě a smrti od švédské-
ho lékaře, pacifisty a ochránce zvířat Axela 
Muntheho: „Vím jistě, že všemohoucí Bůh 
ptáky miluje, jinak by jim nebyl dal stejná 
křídla, jako dal svým vlastním andělům“. 
U studánky najdete dvě lavičky, o něco 
níže pod studánkou se v údolí rozprostí-
rá palouk.

Voda tekoucí ze studánky je nezávad-
ná, jak prokázal její test provedený v čer-
venci roku 2014. Vydatnost zdroje v po-
sledních třech měsících byla kolem 2,5 l za 
minutu. Studánka leží v nadmořské výšce 
307 m, její poloha je určena GPS souřadni-
cemi 49° 19‘ 17,5‘‘ N, 16° 39‘ 36,7‘‘ E.

Druhá zmíněná studánka s názvem 
U psa leží u opačné, severní strany sídliš-
tě Ptačina pod zpevněnou cestou vedoucí 

k novému adamovskému hřbitovu. Proto 
také i do její blízkosti je možno dojet au-
tem. Od krajního domu sídliště je vzduš-
nou čarou vzdálena pouhých 125 metrů.

Studánka je postavena v bočním údolí 
v ostře zařízlé rýze. Byla zbudována v roce 
1938, po 22 letech byla zrekonstruována. 
Studánka svojí existencí má připomínat 
zvíře, které žije ve společenství člověka už 
více než 10 tisíc let. Proto je na ní obrázek 
psa, jenž hlídá batoh, doprovozený citá-
tem od Viktora Huga „Čím více poznávám 
člověčenstvo – tím více miluji psy“.

Studánka je vydatným zdrojem vody, 
běžně z ni vytéká kolem 10 litrů za mi-
nutu. Voda je však kontaminována bak-
teriemi, a proto se nedoporučuje k pití. 
Nadmořská výška studánky je 297 m, GPS 
souřadnice jsou 49° 17‘ 34,3‘‘ N, 16° 39‘ 
40,2‘‘ E.

ny, záleží jen na tom, jak svižně zvládnete 
vystoupat 115 výškových metrů. Studánku 
byste měli nalézt poměrně snadno, protože 
přístup k ní je vyznačen odbočkou ze žluté 
turistické značky. 

Z autorů správných odpovědí budou vy-
losování čtyři, kteří obdrží termohrnky s lo-
gem kampaně. Odpověď na otázku zasílej-
te nejpozději do termínu 15. 3. 2015 na 

email adamovskestudanky@seznam.cz 
nebo ji doručte písemně na odbor soci-
álních a správních věcí MěÚ, Pod Horkou 
101/2, Adamov. 

Komise PZMA a MA21
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, �79 0�  Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �1� ��� �90 záznamník,                                 www.facebook.com/MKSAdamov 
�07 �18 10�, e-mail mks@mks-adamov.cz 

MKS – knihovna, č.t. �1� ��� 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

Na BŘEZEN jsme pro vás připravili...
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20. března 201�
VERNISÁŽ VÝSTAVY „(POHÁDKOVÝ) 

SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH 
UMĚLCŮ“ SPOJENÁ S VYHLÁŠENÍM 

VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
– Výstavní síň MKS Adamov, Komenského � 
– Začátek v 17:00 hodin 
– Vstup volný 
K měsíci březnu neodmys-
litelně patří výstava výtvar-
ných prací dětí. V letošním 
roce, kdy pohádkový Večer-
níček slaví 50. „narozeniny“, 
budeme rádi, když i soutěžní práce budou „pohádkové“. Ostatní 
informace na samostatném plakátě.

22. března 201�
VYBÍJENÁ

– Zájezd, kino Blansko   
– Začátek v 17:�0 hodin 
– Cena zájezdu 100,- Kč (zahrnuje vstupné a dopravu) 
Do kin přichází nový český film, proto opět vyrázíme do 
kina! 
Vybíjená – (film podle knihy M. Viewegha) je groteskou 
o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu 
a hledání lidského št ěstí. V několika časových rovinách vy-
práví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní 
etapy. Ocitáme se na abiturientském srazu gymnázia. Zdán-
livě banální situace dává prostor nejen pro sentimentální 
vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných tužeb 
i uskutečněných snů a prožitého života. V centru příběhu 
jsou tři kamarádi – Jeff, Skippy a Tom, které životní peripetie 
neustále vracejí do společného bydliště – staromládenec-
kého doupěte, které se pro ně stává útočištěm podle toho, 
jak získávají či ztrácejí životní partnerky. Jejich protipólem 
jsou dvě ženské hrdinky – třídní kráska Eva, která se stane 
postupně objektem lásky všech spolužáků a ošklivka Huje-
rová, které schopnost sebeironického nadhledu dává nejen 
schopnost přežít ve světě krásných, ale najít i vlastní cestu 
ke št ěstí. V hlavních rolích M. Suchánek, O. Sokol, R. Genzer, 
S. Krainová, S. Babčáková, M. Absolonová atd.

Zájezd do brněnského planetária.

Celkem šest večerů prožili zájemci o kurz tanečních ve společnosti 
učitelů tance – mž. Míšenských. Nyní na ně čeká závěrečný „večírek“.
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2�. března 201�
„VYSAVAČ“  

DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO
– Divadlo Bolka Polívky Brno 
– V 19:00 hodin
– Cena zájezdu �10,- Kč
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilo-
vaném stárnoucím uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat 
si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto ro-
mantickou komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hr-
dinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, 
autor hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější české 
one man show Caveman, představuje výjimečný komediální ta-
lent Bohumila Klepla v osvěžujícím milostném příběhu, který vás 
zaručeně příjemně naladí!

2�. března 201�
„DOPOLEDNE S POHÁDKOU“ – HRAJEME SI 
S KAMARÁDY ANEB KAMARÁDI VE ŠKOLCE

– Sál MKS Adamov
– V 9:�� hodin
– Vstupné ��,- Kč
Za dětmi zavítá trojice kamarádů 
– Vojta, Dáša a Jirka s představením 
vhodném pro děti předškolního i mladšího školního věku. Hraje-
me si s Kamarády je zábavné pohádkové leporelo, v němž se děti 
stávají žáky Pohádkové školičky a spolu s Kamarády hrají pohádky 
O veliké řepě, O Sněhurce a O budce v poli. Samozřejmě si zazpíva-
jí řadu písniček a z představení si odnesou Pohádkové vysvědčení, 
které je zároveň omalovánkou uvedených pohádek.

27. března 201�
„JOHNNY BLUE“ – veřejná generálka

– Městské divadlo Brno 
– Začátek ve 1�:00 hodin 
– Cena zájezdu 270,- Kč
Nový původní muzikál 
Johnny Blue je inspirova-
ný faustovským tématem. 
Johnny Blue je slepý pou-
liční zpěvák, kterého ďábel, zde v podobě ženy Satany, svede na 
svou cestu. Výměnou za něco tak nehmatatelného a nejistého, 
jako je duše, nabídne Satana Johnnymu dar vidění. Dokud Johnny 
zpívá na ulici, vede spokojený život, má vedle sebe svou milova-
nou Marii, a tak se zdá, že mu nic nechybí. Pak se ovšem objeví 
přítel z dětství Fred, který jej přesvědčí, že se stane jeho manaže-
rem a dostane jej do velkého šoubyznysu. Johnny má totiž vzácný 
talent, na němž se může přiživit i spousta okolních rádoby přá-
tel. Johnny v nablýskaném pozlátkovém světě pomalu ztrácí svou 
původní tvář, vzdaluje se milované Marii a čím větší je jeho sláva, 
tím osamělejším se stává. S příchodem Satany se situace ještě při-
ostřuje, ačkoliv Johnny konečně uvidí svět kolem sebe, svoji duši 
zcela ztrácí. Naštěstí je tu ovšem ještě Marie, která na starou lásku 
nezapomíná a stojí jí za to o ni, respektive o něj, bojovat i se sa-
motným peklem…

Akce určené našim seniorům – na první fotografii „Kdo si hraje 
– nezlobí“ a na druhé setkání v DPS Adamov při akci „Tato by se 
vám mohla líbit“

Kurz ke zdokonalení v práci s počítačem připravilo MKS ve 
spolupráci s Mgr. J. Šmerdovou – lektorkou kurzu.  
V květnu by se měl v případě dostatečného počtu zájemců konat 
kurz další.
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28. března 201�
„SALON ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ“

– Sál MKS Adamov
– vernisáž v 17:�0 hodin 
– 28. března – �. dubna 201� včetně
– otevřeno denně od 1�:�0 do 17:�0 hodin
Také rádi fotografujete? 
Fotografie z každé z vašich 
rodinných akcí, výletů, 
dovolených by zaplnily 
další album? Pak vyberte fotografie, o kterých si myslíte, že jsou 
zdařilé, vypovídají o té které akci a přineste je do MKS na Ptačině. 
V závěru měsíce pak přijměte pozvání na vernisáž dnes již tradiční 
výstavy, která Vám představí další amatérské fotografy z Adamova. 
Vernisáž je vždy tím vhodným místem k setkání, popovídání si 
o této zálibě atp.

�0. března 201�
„BABIČKA“  

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU
– Divadlo Husa na provázku
– Začátek v 19:00 hodin  
– Cena zájezdu ���,- Kč
Jiří Pecha oslavil v loňském roce 70. narozeniny! A jak jinak může 
skvělý herec oslavit takové jubileum, než prací. A tak se na scénu 
Divadla Husa na provázku vrací Babička, kde Jiří Pecha ztvárnil 
hlavní roli a dostal za ni speciální Cenu Alfréda Radoka za nejlepší 
mužský herecký výkon v ženské roli. 
Obrazy venkovského života v dramatizaci Petra Oslzlého a Ivo 
Krobota. Rázovité postavy venkovanů a jejich názory. Každodenní 
prostý život na Starém bělidle. Kouzelný opar vzpomínek. Sladká 
útěcha pro zmučenou duši. Babička je zpátky...

�1. března 201�
JAN ONDER, LUCIE HUNČÁROVÁ V POŘADU 

„TANEČNÍ HRÁTKY S JANEM ONDEREM“
– Sál Městského kulturního střediska Adamov 
– Začátek v 10:�� hodin  
– Cena �0,- Kč
Taneční mistr Jan Onder, který získal spolu 
se svými tanečními partnerkami dvakrát 
vítězství v taneční soutěži Star Dance, zavítá 
do Adamova. V dopoledních hodinách 
zveme na setkání děti, pro které jsou 
připraveny taneční hrátky.

Poprvé se adamovskému publiku představil Ing. Jaroslav Parma, 
jehož koníčkem je cestování. První část jeho přednášky nás zavedla 
do New Yorku.

Pohádkové dopoledne vyplnily představením „Loutkohraní“ 
brněnské herečky Marcela Renátová a Kateřina Rakovčíková.
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�1. března 201�
VEČER S JANEM ONDEREM,  

LUCIÍ HUNČÁROVOU A JEJICH HOSTEM  
– DANOU BATULKOVOU

– Sál Městského kulturního střediska Adamov 
– Začátek v 17:00 hodin  
– Cena 100,- Kč
Večerní setkání s tanečním mistrem Janem Onderem, Lucií 
Hunčárovou a Danou Batulkovou bude vyplněno povídáním 
o tancování, soutěžích a proloženo tanečními ukázkami.

PŘIPRAVUJEME ...
9. dubna 
Návštěva BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ (průvodce Ing. Aleš Svoboda)

16. dubna 
Přednáška Davida Šejnohy – ETIOPIE

26. dubna 
Zájezd (PRAHA – MUZIKÁLY)

30. dubna 
Přednáška Zdeňka Špíška – OŠKERUŠE, ZAPOMENUTÝ OVOCNÝ STROM

Městské kulturní středisko Adamov 
Městská knihovna Adamov

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2015
Večerníček v knihovně

– přijďte si do knihovny prohlédnout, přečíst nebo půjčit ně-
který z řady večerníčkových příběhů vydaných knižně. Kaž-
dý čtvrtek od 16 do 17 hodin si můžete v knihovně číst, pro-
hlížet, kreslit nebo luštit jednoduché křížovky 

Můj nejmilejší Večerníček

– anketa pro malé i velké. O nejoblíbenějších večerníčko-
vých příbězích budeme informovat po vyhodnocení ankety

Registrace nových čtenářů do 15 let zdarma

– registrace je platná do konce roku 2015

Amnestie upomínacích poplatků

– využijte možnosti do konce března 2015 vrátit knihy po 
výpůjční lhůtě bez sankčních poplatků

Půjčování nově

– všem zájemcům, kteří se ještě neorientují v možnostech, 
které nabízí nový systém půjčování (na požádání vysvětlí-
me, jak hledat v katalogu, o rezervaci či prodlužení výpůjční 
doby a dalších možnostech)

Provozní doba

pondělí 13:00 – 18:00

úterý zavřeno

středa 13:00 – 16:00

čtvrtek 13:00 – 18:00

pátek 10:00 – 17:00
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Masopust 2015

Fotografie z výstavy prací paní Zástěrové. Koncert Miroslava Kučery a jeho přátel – Písně jsou jako ptáci.



1�



1�

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 
JULIUS MALÝ – 110. výročí narození

Zanedlouho uplyne sto deset let od 
narození Julia Malého, bývalého adamov-
ského občana, dlouholetého zaměstnance 
Adamovských strojíren a známého výtvar-
níka. Narodil se v Brně 22. března 1905. 
Měl dvě sestry – starší Filoména se po pro-
vdání stala matkou šéfa baletu Národního 
divadla v Praze, národního umělce Miro-
slava Kůry. Rodina nějakou dobu bydlela 
v Adamově, kde otec pracoval jako vrátný 
ve strojírnách. Výtvarné sklony projevoval 
Julius Malý už od dětství a uplatňoval je 
i později v profesním životě. Absolvoval 
kurz deskriptivní geometrie při průmys-
lové škole v Brně a posléze přešel studo-
vat průmyslovou školu pro bytové zařízení 
v Olomouci. Po jejím absolvování pracoval 
jako kreslič u různých firem v Brně, Černé 
Hoře, ale také jako architekt u Božánka 
v Brně. V roce 1940 nastoupil do Škodo-

vých závodů v Adamově, kde zpočátku 
pracoval jako technický úředník, poté jako 
konstruktér. Jeho pracovištěm byl útvar 
TOV, kde navrhoval zařízení kanceláří 
apod. Do důchodu odešel v roce 1969.

V roce 1947 s několika zaměstnanci, 
kteří se zajímali o výtvarné umění, zalo-
žili Výtvarnický klub Škoda. Toto zájmové 
sdružení se stalo v roce 1952 součástí zá-
vodního klubu ROH. Julius Malý zastával 
funkci jednatele výtvarnického kroužku 
a později, více než dvě desetiletí, byl jeho 
vedoucím. Prosazoval odborné vzdělávání 
členů, absolvování kurzů a přednášek a byl 
zastáncem malování v plenéru. Vychoval 
celou řadu mladých lidí, někteří se pak vě-
novali výtvarnému studiu a výtvarnému 
umění i profesně. Julius Malý se věnoval 
především krajinomalbě, zátiší a portrétu. 
Postupně zvládal jednotlivé techniky, ze-

Slova pro povzbuzení
Na Popeleční středu a na Velký pátek, tedy 

na začátek a konec „postní doby“, mají křesťa-
né zachovat půst. Nesmějí jíst jídlo s masem 
a z ostatního si odříct tolik, co s ohledem na 
zdraví a práci vydrží. Vím, že tento půst dodr-
žují i mnozí nekřesťané, jen tak, z dobré vůle. 
Smyslem takového postu tentokrát není de-
toxikace organismu nebo snaha o zeštíhlení. 
Vše, co se takovým postem ušetří, se má da-
rovat těm, kteří jsou ještě chudší, než my. Je to 

prastaré gesto – rozdělit se o jídlo patří k na-
šim nejvýznamnějším gestům, je to symbolika 
vyjadřující ochotu darovat svůj život. Tím i jíd-
lo získává na hodnotě. Už to není jen výživa, 
ale symbol přátelství a solidarity. A nemusí jít 
jen o jídlo. Prakticky každý dárek, který dává-
me, by měl být symbolem naší úcty k druhé-
mu. Půst dává naším dárkům a jednání daleko 
větší hodnotu, než si myslíme. Nevěříte? Ne-
věříte, že když si muž – kuřák – odřekne denní 

krabičku cigaret a za tu cenu koupí manželce 
jarní kytku, že ta kytička nemá cenu osmde-
sáti korun, ale tisíce? Já tomu věřím. Věřím, že 
když mně malé děti přinesou desetikoruny, 
které ušetřily za mlsání, abych je dal na po-
moc hladovým, že mně daly poklad. A když 
ty desetikoruny pak nesu na Charitu, proží-
vám větší zodpovědnost, než kdybych nesl do 
banky milión … 

Jiří Kaňa

jména olejomalbu, pastel, akvarel, tempe-
ru, ale také kresbu tuší a uhlem. Zúčastňo-
val se všech členských výstav kroužku, ale 
vystavoval i na zájmových výstavách v Br-
ně. V roce 1990 uspořádal závodní klub 
soubornou výstavu prací k jeho 85. naro-
zeninám, a protože byl stále aktivní a tvůr-
čí, byla i na souborné výstavě k 90. naroze-
ninám v roce 1995 řada nových prací. Ze-
mřel 20. června 1998 ve věku 93 let. 

Mezi adamovskými výtvarníky má Juli-
us Malý trvale své místo. Obdivovali jsme 
jeho vitalitu, tvůrčí zaujetí a pracovitost až 
do posledních let života. Julia Malého nám 
připomínají také jeho obrazy, které visí 
v řadě adamovských domácností.

MK
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Ohlédnutí za Eliškou Novákovou
Vážení Adamováci, 
v lednu nás opustila Eliška Nováková 

a já bych se s ní chtěla rozloučit jménem 
svým a také jménem Tělocvičné jednoty 
Sokol Adamov.

Život Elišky jsme si připomenuli 
v únorovém Zpravodaji. Já bych vás ráda 
seznámila s tím, jak si ji pamatuji já ze 
svých zážitků, a také z jejího vyprávění.

Eliška učila na Základní škole v Ada-
mově češtinu a tělocvik, ale já jsem ni-
kdy nebyla její žačkou. Z vyprávění však 
vím, že byla přísná, ovšem spravedlivá. 
Ve svých žácích zanechala nesmazatel-
né stopy, což si, asi jako každý, uvědomili 
až v dospělosti. Proto ji vždy ji s láskou 
a úctou zvali na své třídní srazy.

Já jsem se s Eliškou setkávala při spor-
tu. V mém mládí se ve středu večer schá-
zel cvičitelský sbor TJ Spartak Adamov, 
kde jsme se my, začínající cvičitelé, učili 
od těch zkušenějších, ke kterým Eliška 
patřila.

Eliška cvičení a později i cvičitelskou 
práci milovala. Ještě před svatbou při-
pravila svého budoucího manžela na 
to, že sport neopustí. A to je provázelo 
celým životem. Eliška jezdila na lyžařské 
výcviky, letní výlety, spartakiády, byla 
tam, kde to její profesní i zájmová čin-
nost vyžadovala. Svůj volný čas věnova-
la nejen sobě a své rodině, ale také dru-
hým. A právě tak si ji také mnozí z nás 
pamatují.

V mládí byla členkou Sokola a sokol-
ské myšlence zůstala věrná. Stála při zno-
vuzaložení TJ Sokol Adamov, byla náčel-
nicí, členkou výboru, matrikářkou, ale 
hlavně cvičitelkou. S bratrem Kopeckým 
vedli cvičení tzv. Věrné gardy, to je star-
ších cvičenců. Hráli volejbal, cvičením 
si udržovali kondici, a také nacvičovali 
skladby, se kterými se zúčastňovali hro-
madných vystoupení v mnoha městech 
naší republiky, a také na Slovensku. Ale 
hlavně to byla příprava na účast na so-
kolských sletech.

Tato činnost byla součástí jejího živo-
ta a pomohla jí překonat těžké životní 
chvíle. Měla pro co žít.

V posledních létech jsem se s Eliškou 
setkávala častěji a bylo mi dovoleno strá-
vit s ní více času a taky ji lépe poznat.

Eliška byla vždy milá, kamarádská, 
skromná, trpělivá, spolehlivá, vždy 
ochotná pomoci. Eliška totiž byla „pan 
Někdo“.

Téměř nikdy si na nic nestěžovala. 
Snad jen na to, že tělocvik ve škole už 
není co býval, a že děcka neumí ani ko-
trmelec.

Každý na ni bude mít své vzpomínky, 
ale já ji budu pořád vidět:

jak zvoní rázně na náš zvonek, jde do 
schodů a vyřizuje se mnou nějaké sokol-
ské záležitosti;
jak sedí vedle mě u stolu na výboru So-
kola;
jak se ke mně na ulici hlásí a říká novinky 
ze cvičení;
jak vystupuje z vlaku s partou kamará-
dů, když přijeli z vycházky;
jak za mnou cvičí v tělocvičně;
jak spolu jedeme na víkendový cvičitel-
ský seminář do Českého Brodu;
jak spíme vedle sebe na karimatkách 
v tělocvičně, třídě nebo na chodbě.
Vidím ji na XV. všesokolském sletu 

v roce 2012 v Praze, jak s ostatními sest-
rami po vystoupení opouštějí stadion 
a čekají na tramvaj – absolutně promo-
čené po obrovském lijáku, ale šťastné.

Vidím ji při našem posledním hro-
madném cvičení v roce 2013 v Roudni-
ci nad Labem, jak říká: „Mě je tak líto, že 
tady s námi není Liba.“

Vidím ji, jak upravuje záhony a stará 
se o květiny u paneláku.

Vidím ji loni v létě v Blansku na pře-
hradě, kam často chodívala, protože mi-
lovala plavání, vodu a moře.

A ona byla vždy usměvavá, nadšená, 
plná elánu. A tak si ji budu pamatovat.

A ještě něco jsem u Elišky poznala 
– byla to úžasná pamětnice Adamova 
a adamovských lidí. Odchází s ní tak tro-
chu ten minulý svět.

Eliško, děkuji Ti za všechno a jmenovitě 
za Tvou práci pro Sokol a loučím se s Te-
bou sokolským pozdravem Nazdar a ta-
ké na shledanou někde na hřišti zalitém 
sluncem, kde znějí krásné tóny pro naši 
skladbu.

Za TJ Sokol Adamov
Lenka Wellová

–

–

–

–

–
–

–

Vzpomínka
Dne 21. ledna t. r. uplynulo 5 roků od 

úmrtí mé manželky, maminky, babičky 
a prababičky paní Marie Alexové. Kdo jste 
ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi 
tichou vzpomínku.

Děkuje manžel s rodinou.

Dne 22. března t. r. vzpomeneme první 
smutné výročí, kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, manželka, babička 
a prababička, paní Jarmila Pokorná. 
Děkujeme všem, kdo spolu s námi věnují 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná manžel Josef,  
dcery Ivana a Marcela s rodinami.

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým, 

kteří se přišli naposledy rozloučit s mým 
manželem Jiřím Švábem.

Manželka s rodinou.
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ZŠ Ronovská, Adamov
Ptačinský slavík

V den pololetního vysvědčení 29. 1. 2015 se na naší škole 
na Ronovské uskutečnil již III. ročník pěvecké soutěže Pta-
činský slavík.

Žáci z 1. - 4. ročníku si připravili písničky, které si sami 
vybrali. A tak jsme mohli slyšet písničky všech žánrů. Všichni 
zpěváci a zpěvačky zpívali skutečně s velkým nadšením a je 
rozhodně třeba ocenit i jejich odvahu, protože postavit se 
před tělocvičnu plnou spolužáků není nic jednoduchého.

Celá soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců 
a skupin. Rozhodování o vítězích v kategorii jednotlivců 
bylo skutečně velmi obtížné. Nakonec porota udělila 1. mís-
to Anetce Papižové ze 3. A za opravdu krásně zazpívanou 
písničku Prosinec od autorské dvojice Svěrák/Uhlíř, na 2. 
místě se umístila Alenka Králová ze 2. A s písní Černé oči 
a na 3. místě se umístil Mareček Dvořák z 1. A s písní Když 
tygr jede do Paříže od autorské dvojice Skoumal/Frynta. Ex-
tra cenu poroty za nejdelší a nejobtížnější píseň získala Ště-
pánka Keprtová ze 3. A.

Se zájmem jsme poslouchali i kategorii skupin, ve kte-
ré se každá třída prezentovala jednou písní. Srdce poroty 
si získala 4. A s písničkou otextovanou Janem Werichem Že 
se nestydíte.

Celá soutěž se moc hezky vydařila a na IV. ročník v roce 
2016 se určitě můžeme těšit. Ptačinských slavíků totiž 
máme stále velký dostatek.

Mgr. Soňa Karásková 4. A - vítězové kategorie skupin

Vítězové jednotlivců: Aneta Papižová (uprostřed), Alena Králová, Marek Dvořák
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Slavnostní vyhlášení sportovců za rok 2014
Dne 6. února 2015 proběhlo v zasedací místnosti Městské-

ho úřadu Adamov slavnostní vyhlášení jednotlivých kategorií 
v rámci ankety SPORTOVEC 2014. Mezi oceněnými byli účast-
níci mistrovství světa i Evropy, mistři ČR a vítězové regionálních 
soutěží. Pod taktovkou moderátora akce, starosty sokolské obce, 
pana Miroslava Svědínka, si vítězové odnesli ceny připravené čle-
ny Sportovní komise 2014-2018 a manželi Uhlířovými.

Všem oceněným patří velké poděkování za vzornou reprezen-
taci svých klubů a našeho města. Přání do dnů budoucích spo-
jené s pevným zdravím, zdarem, a to nejen na sportovních kol-
bištích, zasílají

členové Sportovní komise 2014-2018

Veřejná anketa (hlasování na webu města)
Junior 2014
1. Matyáš Polzer TJ Sokol Adamov, florbal
2. Vojtěch Kubín FK Adamov, fotbal
3. Doubravka Procházková TJ Spartak Adamov, orientační běh

Sportovec 2014
1. Eduard Kokrda TJ Spartak Adamov, turistika
2. Martina Čapková DC Hurricane Adamov, šipky
3. Jan Podrabský FENYX Adamov, pétanque

Kolektiv 2014
1. Lední hokej muži TJ Spartak Adamov
2. Florbal žáci TJ Sokol Adamov
3. Družstvo seniorů FENYX petánque Adamov

Odborná anketa (určuje sportovní komise)
Junior 2014
1. Olga Dvořáková TJ Spartak Adamov, šachy
2. Ondřej Kos TJ Sokol Adamov, florbal
3. Jan Charvát FENYX Adamov, pétanque

Sportovec 2014
1. Martin Réda DC Hornets Adamov, šipky
2. Gabriela Dočkalová TJ Spartak Adamov, stolní tenis
3. Jan Charvát Volejbal Adamov, volejbal

Kolektiv 2014
1. Florbal žáci TJ Sokol Adamov
2. DC Hornets Adamov Šipkový klub Adamov
3. Lední hokej muži TJ Spartak Adamov

Trenér 2014
1. Jiří Tyl JUDO klub Samuraj
2. Bohumil Žlůva TJ Sokol Adamov, florbal
3. Dušan Hloušek FK Adamov, fotbal

Osobnost – síň slávy 2014
Přemysl Vespalec TJ Spartak Adamov

Oddíl orientačního běhu 
– TJ SPARTAK ADAMOV 

BĚH NA NOVÝ HRAD
Oddíl orientačního běhu při TJ Spartak Adamov pořádá v neděli 22. 

3. 2015 již osmý ročník silničního běhu na Nový hrad. Prezentace závo-
du je od 10:00 do 10:45 hod. v Restauraci „U baťáka“, Hradní ulice, start 
v 11:00 hod. tamtéž. Startovné činí 50,- Kč, v ceně je i malé občerstvení, 
délka tratě je 8,3 km. Pro velký zájem bude i letos zorganizován závod 
pro děti a méně trénované jedince na poloviční délce ke studánce Pod 
hradem a zpět, délka cca 4,0 km. Připomínáme, že v roce 2013 se zá-
vodu zúčastnil rekordní počet 127 startujících a byl rovněž překonán 
dosavadní rekord tratě – Lukáš Olejníček za 29:40 min.

Všechny zájemce o start i případné diváky srdečně zvou pořadatelé.
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Hokejový oddíl TJ Spartak Adamov
SK BACARDI Letovice – TJ Spartak Adamov  
2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly a asistence za Adamov:   
Kolenáč (Milfait, Knotek)

Od prvních minut výborný zápas. Rych-
lost, kombinace, nasazení. Adamov byl lep-
ším týmem, ale dokázal vsítit pouze jednu 
branku s řadou neproměněných šancí. Jed-
na pěkná akce střídala druhou, bylo se na co 
dívat. A bez vyloučení. 

Do druhé třetiny vstoupil soupeř s jinou 
taktikou. Věděl, co na hráče hostů platí. Na 
straně Adamova se začala plnit lavice tres-
tů a iniciativu převzal soupeř z Letovic. Tou-
to taktikou dosáhl toho, co chtěl a srovnal. 
Rázem byl soupeř na koni, hosté nepředved-
li zhola nic, co předváděli v první třetině.

V poslední třetině se hra vyrovnala. Ada-
mov mohl jít do tlaku, ale vždy jej přibrzdilo 
vyloučení. Při hře v oslabení gól nepadl, ale 
bránění vzalo hodně sil klíčovým hráčům. 
Z toho pramenila i chyba v přesilové hře 
Adamova, po které inkasoval. V čase 19:05 se 
pokusili hosté o hru bez brankáře. Tlakem si 

vypracovali dvě vyložené gólové šance, ale 
vynikající brankář hostů byl proti.

Pokud si hráči neuvědomí, že disciplína 
na ledě je to, co dělá výsledek, tak výsledek 
se nemůže nikdy dostavit. 

TJ Spartak Adamov – HC Blansko 
3:8 (0:1, 2:3, 1:4)
Góly a asistence za Adamov:   
Klíma 2x (Kilián, Juřena), Juřena (Milfait)

Zápas proti vedoucímu tabulky byl vyrov-
naný pouze první třetinu. 

Ve druhé třetině Blansko vstřelilo v prů-
běhu 33 sekund dvě branky a čtvrtou při-
dalo na závěr přesilovky Adamova. Násled-
ně sice Adamov korigoval brankami Klímy 
a Juřeny.

Třetí třetina ukázala, které mužstvo vyhra-
je. Domácí hráči vyprodukovali tolik chyb, že 
nebylo možné vyhrát.

Dobře se uvedla nová posila z Karviné 
Klíma, který vstřelil dvě branky a bezchyb-
ný výkon předvedl Dvořák, který jako jediný 
předvedl jak hrát proti tomuto soupeři.

TJ Spartak Adamov – TJ Sokol Březina  
0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Domácí hokejisté nastoupili ve značně 
redukované sestavě. Nejcitelnější absence 
byla na postu střelce, kde chyběl dlouhodo-
bě zraněný Kolenáč. První útok byl posklá-
dán z mladých hráčů. Tento útok si dokázal 
vytvořit hromadu šancí, ale žádnou nevyužil. 
Chyběla zkušenost, rozvaha a přehled. Není 
divu, věkový průměr byl 23 let. 

V úvodu zápasu hrál Adamov discipli-
novaně, byl jednoznačně lepším týmem 
a hlavně hrál bez vyloučení. Stačilo promě-
nit vyložené gólové příležitosti a zápas by 
skončil opačným výsledkem. 

Hosté přitvrdili, začala se plnit lavice tres-
tů Adamova za zbytečné oplácení a ve vývo-
ji zápasu nastal obrat. Hráči Adamova „vyfa-
sovali“ celkem 15 dvouminutových trestů 
a jako bonus Klíma dostal osobní trest na 
10 min. Je pravdou, že rozhodčí posuzovali 
zákroky úzkostlivě, ale vzhledem k pověsti 
obou mužstev se není čemu divit.

Za hokejový oddíl 
Alois Kožený 

Gistr (v bílém) brání soupeře z Březiny 
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ZŠ+MŠ Adamov postoupila na MČR
Ze druhého místa v Krajském přeboru škol postoupila adamovská 

škola do celostátního finále.
Krajské kolo Přeboru škol se konalo 27. ledna 2015 v Břeclavi ve 

třech kategoriích. Celkem se jej zúčastnilo 168 mladých šachistů z 36 
družstev, která si účast vybojovala v Okresních přeborech škol.

V kategorii 1. stupeň ZŠ hrálo 14 škol. Družstva Kuřimi a Adamova 
zopakovala loňská postupová umístění, ale s větším odstupem od třetí-
ho v pořadí. Jen vítězství hráčů ZŠ Tyršova bylo ještě výraznější. Ztratili 
jediný bod v zápase s Adamovem. Oba týmy čeká 14. – 15. dubna t. r. 
daleká cesta do Mostu na „Republikové kolo Přeboru škol – kategorie 
1. – 5. tříd ZŠ“.

Konečné pořadí prvních tří družstev:

Jednotlivé výsledky adamovského týmu:
ZŠ a MŠ Kunštát 4:0, Masarykova ZŠ Vracov 3:1, ZŠ Kuřim Tyršova 1:3, 

ZŠ Kotlářská Brno 3,5:0,5, ZŠ Rousínov 3:1, ZŠ Vedlejší Brno 3,5:0,5, ZŠ 
Kuřim Jungmannova 4:0.

Šachový oddíl TJ Spartak Adamov

Vít Sereda, Jakub Pilař, Jan Kratochvíl, Martin Hloušek, Filip Nezval, Olga Dvořáková

Poř. St.č. Družstvo Partie + = –  PH 1  PH 2  PH 3 

1 1 ZŠ Kuřim Tyršova 7 7 0 0 27.0 414.0 109.00

2 2 ZŠ a MŠ Adamov 7 6 0 1 22.0 323.8 85.50

3 7 ZŠ Vracov 7 3 2 2 16.0 183.0 43.75

KP mládeže v rapidšachu
Po třetím turnaji ve Vyškově 17. 1. 2015 je 

soutěž v polovině. Adamov má 9 klasifikova-
ných hráčů. V průběžném pořadí jsou v první 
desítce v kat.H12 na 9. místě Jakub Pilař se 100 
body ze 44 účastníků, v kat.H10 na 7. místě Jan 
Kratochvíl se 121 body ze 46 účastníků. V kate-
goriích D14 na 1. místě Petra Masáková a v D12 
na 2. místě Olga Dvořáková bojují obě děvčata 
o postupová místa na MČR v rapidšachu.

Umístění dalších je následující:
V kat. H12 jsou 32. Martin Hloušek 40 bodů, 
35. Filip Volgemut 34 bodů, 37. Vít Sereda 32 
bodů.
Kat. H10 jsou 14. Filip Nezval 89 bodů, 38. Ma-
rek Dvořák 31 bodů.

Soutěže družstev
Tíživá se stává pozice Áčka v Krajském pře-

boru I. třídy. Čtyři kola před koncem soutěže 
je na sedmém místě, ale rozdíl mezi 5. až 12. 
mužstvem jsou pouhé 3 body. Navíc Adamov 
hraje třikrát proti družstvům z čela tabulky.

Béčko po vítězství nad Lipůvkou stále drží 
třetí místo. V Céčku si už všech 6 mládežníků, 

kteří jsou na soupisce, zahrálo 
nejméně jeden zápas. Družstvo 
je v druhé polovině tabulky.

Výsledky: 
KPI: ŠK Veselí nad Moravou 
– Adamov 4,5:3,5
OP Blansko:   
Sloup B – Adamov B 5,5:2,5; 
Adamov B – Lipůvka 5,5:2,5.
ZS Blansko:   
Adamov C – ŠK Kunštát 1:4;  
Boskovice C – Adamov C 2:2.

2. ZŠ a MŠ Adamov (Rtg prům.:1270, PH 1: 22 / PH 2: 323.75)

Šach. Jméno Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie Rtg prům.

1 Dvořáková Olga 1411 CZE 383325 1 1 ½ ½ 1 1 1 6.0 7 1364

2 Nezval Filip 1206 CZE 1 1 0 1 1 1 1 6.0 7 1099

3 Hloušek Martin 1359 CZE 1 1 ½ 1 1 ½ 1 6.0 7 1066

4 Kratochvíl Jan 1105 CZE 0 1 1.0 2 1110

5 Pilař Jakub 1000 CZE 0 1 + 2.0 3 1000

6 Sereda Vít 1054 CZE 1 0 1.0 2 1000

Sestava ZŠ+MŠ Adamov s výsledky jednotlivců:

Následující obrázek ukazuje o čem je týmová soutěž. Ve skupince 
diváků sledujících závěr partie Dvořáková Olga – Vavřínková Anna, dr-
žitelek zlaté a stříbrné medaile z loňského MČR jednotlivců, najdete ce-
lou adamovskou výpravu. 
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INZERCE
ADAMOstav – rekonstrukce byto-
vých jader. Provádíme obkladačské, 
podlahářské, zednické práce. Více 
informací najdete na www.ADAMO-
stav.cz nebo tel. č. 603 752 493.

Nabízím pravidelný úklid domác-
ností. Další informace na tel. č. 
605 785 492. 

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

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

Prodám podsklepenou garáž na uli-
ci Lesní naproti hornímu paneláku. 
Cena 230.000,- Kč. Bližší informace 
na tel. č. 724 556 963. 

SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY 
DOHROMADY! DOSTANETE OKA-
MŽITOU HOTOVOST NA ÚČET, ROV-
NĚŽ VÁM POŠLEME PENÍZE I SLO-
ŽENKOU. NAVŠTIVTE FINANČNÍ 
SLUŽBY v OD Tesco Brno. Na vidě-
nou se těší! Veronika Kratochvílová , 
tel. č. 542 213 285, 724 771 262.

Koupím garáž na Ptačině. Bližší in-
formace na tel. č. 604 465 465. 















Turistický oddíl TJ Spartak Adamov

Sobota 7. �. 201�

MARŠOVSKÝ ŽLEB
Délka vycházky 12 km. 

Trasa: Lažánky – Maršovský žleb – Pod Dřínovou  
– Březina – Tišnov. 

ODJEZDY: ČD Adamov 7:39 hod, bus Kuřim-Lažánky; 
zpět ČD Tišnov 14:30 hod (dále po hod.). 

Jízdenky: 5 + 7 zón.

Sobota 1�. �. 201� a neděle 22. �. 201�

BLEDULE
Délka vycházky 10 km.

Trasa: Černovice – Chlébské – Nedvědice. 

ODJEZDY: ČD Adamov 8:22 hod. – Skalice, bus Černovice; 
zpět: Nedvědice 14:01 hod. (16:01 hod.) 

Jízdenky: 7 + 9 zón.

Vede Irča Antoszewska

Z akcí:
Vážení přátelé,
vycházka „Pod Mojetín“ dne 7. 2. 2015 se 

vydařila, a to díky nádhernému počasí. Kdo 
nešel, může jen litovat. Trasa vedla městem, 
alejí Svatopluka Čecha, odkud je pěkný po-
hled na hrad. Potom k vodní nádrži a prošli 
jsme se po hrázi. 

Mojetínský kras je nazván podle vrchu Mo-
jetín (608 m), je to oblast mezi Boskovicemi 
a Knínicemi u Boskovic. V okolí se nachází ně-
kolik krasových útvarů, ale jeskynní prostory 
zatím nebyly objeveny. V dřívějších dobách se 
tu nacházely dnes již zaniklé vesnice = Lhota 
u Vážan (1481), Lhota Veličina (1250). Kaple 
sv. Anny stojí v místech, kde kdysi stával leto-
hrádek. Ten dal r. 1711 přestavět opat Bernard 
Wancke na kapli. V Šebetově bylo zakončeno 
naše putování kafíčkem a svařáčkem.

Vycházku 12 km pro 12 členů vedla Irča.

à

U kaple sv. Anny

My a hrad pokračování inzerce na str. 24
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 608 887 840

NYNÍ 6 a  12 M SÍC  ZA 360 K
ADA-NET internet - z ízení ZDARMA + 6 a  12m. 360 K /m s

ADA-NET telefon - z ízení  ZDARMA
ADA-NET pro d chodce 10 Mbit/s za 360 K /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2015 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !

ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

od 0,50 K
v .DPH

ADA-NET TV
36 program  v cen
83 program  celkem
TV Samsung, TV LG, STBox
PC, Notebook, Apple, Android

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

Televize je dostupná pro v�echny klienty jako balí ek slu by internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV p ímo v SMART TV Samsung (v nejbli �í dob  i SMART TV LG 2012 
a nov j�í), na webu, v tabletech a za ízeních s Androidem a APPLE iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné v na google marketu i AppStore. Více ne  80 televizních program . 
Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 120 minut, a  pak jej op t spus te tam, kde jste p estali. EPG poskytuje p ehled o práv  probíhajících a náledujících televizních po adech.
Nov  m ete sledovat kanál KINOSV T. HD programy m ete sledovat na Smart TV a STBoxech - T1, T2, T Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza.

 608887840

Prodám automobil zn. Škoda 
Octavia 1,9 TDi, r. v. 2010, najeto 
50 tis. km, první majitel. *TOP STAV* 
tel. č. 602 472 929.

Prodám sedací soupravu 3+1+1, 
barva hnědá, rozkládací, s úložným 
prostorem. Velice zachovalá. U kře-
sel jsou tmavě hnědé dřevěné pod-
ručky a pohodlné opěrky pro hlavu. 
Cena 4000,- Kč, tel. č. 721 342 267.

Hledám byt 1+1 k pronájmu na Pta-
čině, tel. č. 731 227 315.







Nabízím zdravotní masáže v Ada-
mově na Ptačině, Po – Ne dle domlu-
vy, více na tel. č. 604 370 165.

Pronajmu byt 2+1 v Adamově na 
ulici Fibichova, částečně zařízený, 
nájemné 4500,- Kč/měsíc + inkaso, 
tel. č. 737 772 611.

Pronajmu zařízený byt 2+1 v Ada-
mově na ulici Komenského č. 316. 
Nájem je 10.000,- Kč vč. inkasa. Byt 
je k okamžitému nastěhování. Bližší 
informace na tel. č. 776 843 708.







Hledám dlouhodobý podnájem 
bytu 2+1 v Adamově - pouze Pta-
čina. Prosím nabídněte, tel. č. 
737 084 935.

Prodám byt 2+1 na ulici P. Jilemnic-
kého ve 3. patře panelového domu 
po kompletní revitalizaci a rekon-
strukci bytového jádra. Více info na  
www.bezrealitky.cz/id/357149, 
mobil: 739 002 558.   
Cena 1 190.000,- Kč.





P O D L A H Á Ř S T V Í
S  l  e  z  á  k

Montáž a broušení parket, vinylu, 
plovoucích podlah, PVC, koberců, 

včetně dodávky materiálu.

Tel. 724 738 924
www.podlahyslezak.cz


