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Kalendář akcí
Datum Čas Akce Pořadatel
1.4.2016 17:00 Káva o páté se ZUZANOU BUBÍLKOVOU MKS Adamov
4.4.2016 17:30 Koncert VLASTY REDLA v Adamově MKS Adamov
5.4.2016 15:00 Výzdoba klubu Městský klub mládeže
7.4.2016 17:00 Den země – úklidová brigáda Za Adamov čistější Komise PZMA & MA21
7.4.2016 17:00 Jarní úklid kolem MKM Městský klub mládeže
8.4.2016 09:30 "Táto, mámo – POMOZTE" – II. část MKS Adamov
8.4.2016 17:00 Zájezd do blanenského kina - "ZKÁZA KRÁSOU" MKS Adamov
9.4.2016 16:00 "Zábavné odpoledne s písničkovými TETINAMI" MKS Adamov
10.4.2016 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Olomučany FK Adamov
12.4.2016 16:00 Turnaj ve stolním tenise Městský klub mládeže
14.4.2016 13:00 "Odpoledne pro zdraví" MKS Adamov
14.4.2016 15:00 Tvořivé odpoledne Městský klub mládeže
14.4.2016 17:45 "SOKOTRA" – přednáška ZDEŇKA ŠPÍŠKA MKS Adamov
16.4.2016 Zájezd do Prahy - EVITA a TOBOGAN MKS Adamov
16.4.2016 08:15 Den Země 2016 – 24. ročník úklidu Moravského krasu Město Adamov
17.4.2016 15:00 Vernisáž výstavy Cesty světla MKS Adamov
20.4.2016 15:30 Vyrábíme čarodějnické masky Městský klub mládeže
20.4.2016 17:00 Exkurze do vily LÖW-BEER v Brně MKS Adamov
21.4.2016 18:00 Koncert ZUZANY ZEMANOVÉ a JAROMÍRA ŽIŽKY – ŠANSONY MKS Adamov
22.4.2016 Zájezd – Výstava FLORA OLOMOUC, návštěva firmy Mgr. JARMILY PODHORNÉ - NADĚJE MKS Adamov
23.4.2016 13:00 4. Sokolská akademie TJ Sokol Adamov
23.4.2016 14:00 Farmářské trhy Kristýna Kučerová
24.4.2016 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - Rudice FK Adamov
25.4.2016 14:30 "KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ" MKS Adamov
26.4.2016 17:00 Zájezd do Janáčkova divadla - opera CARMEN MKS Adamov
27.4.2016 09:00 "TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT..." MKS Adamov
28.4.2016 09:45 Dopoledne s pohádkou - VODNICKÁ POHÁDKA MKS Adamov
28.4.2016 17:30 Hodinka nad knihou "POUTA Z PAVUČIN" MKS Adamov
29.4.2016 16:00 Pálení čarodějnic Městský klub mládeže
29.4.2016 19:00 Zájezd do Městského divadla Brno - BROUK V HLAVĚ MKS Adamov
30.4.2016 15:00 Pálení čarodějnic na sklaďáku TJ Sokol Adamov
8.5.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - FK Kunštát B FK Adamov
15.5.2016 Zájezd do Prahy - muzikál AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ MKS Adamov
29.5.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - ASK Lipůvka FK Adamov
12.6.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Doubravice n. Sv. FK Adamov
19.6.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - AFK Letovice FK Adamov

Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru - vývoj plnění, 1. část
Územní část Financování, název akce 2015 Zodpovídá

§ 2143 - Cestovní ruch
informační systém města - ulice, turistické a místní cíle STAR
§ 2212 - Silnice
opravy výtluků po zimě MSTAR

AD1 oprava části komunikace ul. Komenského 6 MSTAR
AD2 oprava komunikace Špačkovi - nájezd MSTAR
AD2 oprava povrchu ul. Kolonie u tunýlku MSTAR
AD1 oprava povrchu křižovakty nám. Práce STAR
AD2 oprava stání na ul. Fibichova STAR
AD3 rozšíření parkoviště ul. Družstevní MSTAR
AD1 rozšíření silnice pod kostelem-PD+správní řízení STAR
AD3 rozšíření parkoviště ul. Neumannova MSTAR
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Územní část Financování, název akce 2015 Zodpovídá
AD1 projektová dokumentace - Pod Horkou - parkování MSTAR
AD3 projektová dokumentace - Ronovská - parkování STAR  MSTAR
AD1 projektová dokomentace - Sadová - parkování MSTAR

§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací
nákup barev-nátěr zábradlí MSTAR

AD1 oprava výtahu - nový koncový vypínač (Sadová) STAR
oprava a nátěr zábradlí MSTAR

AD2 oprava chodníku Hybešova (od regulační stanice směrem k nádraží, okolo Valentových) MSTAR
AD1 oprava zábradlí Sadová 17-21 MSTAR
AD1 oprava zábradlí Sadová 23-27 MSTAR
AD1 oprava chodníku od DPS k obchodnímu domu na Horce STAR
AD1 projektová dokumentace Komenského - horní chodník MSTAR
AD1 projekt - cyklotrasa v případě vhodného dotačního titulu STAR

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
AD1 přístřešek zastávky MHD u Adavaku MSTAR

§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
aerační jemnobublinový systém púro nádrž Nitrifikace II STAR
míchadlo v jímce kalu na odstředivku STAR
čerpadlo plovoucích nečistot v dosazovací nádrži STAR
čerpadlo provozní vody ČOV STAR
oprava dešťové kanalizace u ČOV STAR
opravy dešťových vpustí po městě MSTAR
§ 3119 - Základní školy a mateřské školy

AD1 myčka nádobí - jídelna ZŠ Kom. STAR
§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
hokejové branky - kluziště MSTAR

AD3 terénní úpravy kolem oplocení hřiště Jilemnického MSTAR
AD1 oprava areálu koupaliště I.etapa STAR
AD1 nové workoutové hřiště Jilemnického MSTAR

§ 3612 - Bytové hospodářství
AD1 instalace čidel pro snímání kamer - Kom. 6 STAR
AD1 opravy omítek v chodbách po zazdění dveří - Kom. 6 STAR
AD1 malování chodeb po opravě omítek, nátěry dveří - Kom. 6 STAR
AD1 stavební úpravy spol. prostor Kom 6 STAR
AD1 oprava výtahu - Kom. 6 STAR
AD1 oprava výtahu - Kom. 1 STAR
AD1 výměna zvonků - Kom. 6 STAR
AD1 oprava vpustí kanálů 2 ks - DPS STAR

§ 3613 - Nebytové hospodářství
EZS, kamera,přístřešek - zabezpečení Al.rozhledny STAR

AD3 vývěsní skříňky - průchod Domu služeb STAR
AD3 oprava fasády MKS - dokončení  MSTAR
AD3 výměna pisoárů - Větrník STAR
AD3 bezvýkopová oprava kanalizace -restaurace Větrník STAR
AD3 projekt - vybudování výtahu MKS STAR
AD3 projekt - požární úniková cesta MKS  MSTAR
AD3 projekt - úprava interiéru MKS (schodiště, předsálí, sál) STAR
AD3 příprava prostor pro osazení bankomatu - Dům služeb STAR
AD3 nová úniková cesta MKS, odstranění ocelových schodů na boční straně k ulici Neumannova MSTAR

Legenda (seznam je informativní a může být změněn):  
STAR … starosta - Roman Pilát - 773634342, MSTAR … místostarosta - Jiří Němec - 775170869AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - 
Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady

Na  35. schůzi Rady města Adamova 
konané dne 25. 2. 2016 vzala Rada města 
na  vědomí předložený zápis z  10. zasedá-
ní Komise Projektu Zdravé město Adamov 
a  místní agendy 21, které se konalo dne  
8. 2. 2016 a  Vyhodnocení plánu zlepšová-
ní Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21 za rok 2015. Zároveň byl schvá-
len Plán zlepšování Projektu Zdravé město 
Adamov a místní Agendy 21 na rok 2016.

V  souladu s  ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byl schvá-
len návrh úpravy provozu jednotlivých ma-
teřských škol v průběhu hlavních prázdnin 
2016 předložený ředitelkou MŠ a  ZŠ Ada-
mov.

V řádném termínu byly podány výpovědi 
z pojistných smluv na část vozového parku 
města Adamova a byl uzavřen Dodatek č. 1 
ke skupinové pojistné smlouvě pro pojiště-
ní Flotilového autokomplexního pojištění 
zahrnující vozidla pojištěných vypovězený-
mi smlouvami. 

Rada města Adamova schválila Dodatek 
č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění profesní 
odpovědnosti zaměstnanců č. 2903865984, 
kterým se mění rozsah pojištění a Dodatek 
č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění profesní 
odpovědnosti zaměstnanců č. 2903866099, 
kterým se mění limit pojistného plnění.

Byla schválena Kalkulace věcně usměr-
ňované ceny pro služby hřbitovní spojené 
s nájmem hrobového místa na starém hřbi-
tově Adamov I a novém hřbitově Adamov III 
pro rok 2016.

Vzhledem ke změnám, ke kterým dochá-
zí z důvodů pohybu pracovních sil a ke změ-
nám v  podnikatelské sféře v  rámci města, 
byl k 1. 2. 2016 schválen aktualizovaný Plán 
činnosti orgánů města Adamova, který se 
týká organizace činností města při mimo-
řádných událostech.

Na základě rozhodnutí Rady města Ada-
mova z  26. 1. 2015 o  navyšování nájemné-
ho u nebytových prostor o míru inflace, byl 
schválen Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor s Vítem Uhlířem.

Ke  Smlouvě o  dílo na  provádění služeb 
v  oblasti odpadového hospodářství a  pro-
vozování sběrového dvora uzavřené se spo-
lečností GAMA J+P, spol. s r. o. byl uzavřen 
Dodatek č. 7 zahrnující aktualizaci Ceníku 
likvidace odpadů. 

Byla schválena Smlouva o  zřízení slu-
žebnosti spočívající ve  zřízení, provozová-
ní, údržbě a  opravách Podzemního komu-

nikačního vedení mezi Městem Adamov 
a společností Česká telekomunikační infra-
struktura a. s. na  nové vedení (překládka 
stávajícího) sítě elektronických komunika-
cí realizované v  rámci stavby „Přístupový 
chodník z ul. Sadová k BD“. 

Rada města Adamova schválila Smlouvu 
o  právu provést stavbu – přípojku plyno-
vodu na  části pozemku parc. č. 451/2, kte-
rý je ve vlastnictví města, s panem Petrem 
Sabolem. 

Na  základě rozpočtu Města Adamova 
na rok 2016 schváleného na 10. zasedání Za-
stupitelstva města Adamova byl schválen 
platební kalendář na  rok 2016 pro posky-
tování neinvestičního příspěvku a  investič-
ního transferu příspěvkovým organizacím 
zřízeným Městem Adamovem.

Byla zrušena veřejná zakázka „Svoz ko-
munálního odpadu pro město Adamov“.

Na  36. schůzi Rady města Adamova 
konané dne 14. 3. 2016 vzala Rada měs-
ta na  vědomí předložený zápis z  14. zase-
dání Kulturně informační komise ze dne  
16. 2. 2016.

Fotokronikářem panem Lukášem Malým 
byla předložena fotokniha města Adamova 
za rok 2015, jejíž podobu Rada města schvá-
lila a na zpracování fotodokumentace z ofi-
ciálních akcí města byl uzavřen Dodatek 
k dohodě o provedení práce do 31. 12. 2016.

Rada města Adamova schválila Smlouvu 
o zajištění školení strážníků se Statutárním 
městem Brnem – Městskou policií Brno. 

Se společností E.ON Distribuce a. s. byla 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na umístění nového 
kabelového vedení NN s přípojkovou skříní 
na  pozemku parc. č. 535/1 (ul. Opletalova 
u garáží). 

Základní škole a mateřské škole Adamov, 
příspěvkové organizaci, bylo schváleno po-
dání žádosti o přidělení dotace z dotačního 
programu „Škola podporující zdraví v  roce 
2016“ vyhlášeného Jihomoravským krajem. 

Rada města Adamova v  souladu s  vnitř-
ním předpisem č. 7/2011 – „Pravidla pro 
údržbu veřejné zeleně a  chodníků v  okolí 
bytových domů na  pozemcích ve  vlastnic-
tví Města Adamov“ schválila poskytnutí fi-
nančních transferů SVJ zapojeným do pro-
jektu pro rok 2016.

Městskému kulturnímu středisku Ada-
mov a  Základní škole a  mateřské škole 
Adamov, příspěvkovým organizacím, byly 
schváleny předložené účetní uzávěrky 
za rok 2015. 

Rada města Adamova schválila změ-
nu rozpisu rozpočtu č. 1/2016 zohledňující 
zpracování energetických posudků k zámě-
ru zateplení a výměny oken v obou budo-
vách městského úřadu.

Rada města Adamova souhlasí, aby se 
Základní škola a  mateřská škola Adamov, 
příspěvková organizace, zapojila jako part-
ner Základní školy a Mateřské školy Blansko, 
Dvorská 26, 678  01 Blansko do  programu 
„Cesta za poznáním“, který je řešen v  rám-
ci operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.

V  souladu s  ust. § 102 odst. 3 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla schválena Příloha č. 4 k vnitř-
nímu předpisu č. 10/2011 Pravidla pro zajiš-
tění přístupu k informacím - Sazebník úhrad 
nákladů spojených s  poskytováním infor-
mací platný od 1. 3. 2016.

Z jednání Zastupitelstva
Na  10. jednání Zastupitelstva města 

Adamova, konaném dne 25. 2. 2016, byl 
vzat na vědomí zápis z 9. jednání Finanční-
ho výboru konaného dne 23. 2. 2016. 

Zastupitelstvo města Adamova schváli-
lo rozpočtové opatření č. 7/2015 provede-
né dne 21. 12. 2015 Radou města Adamova 
na základě pověření z 9. jednání ZM. 

Byl předložen a  Zastupitelstvem měs-
ta jako pomocný nástroj územního samo-
správného celku sloužící pro střednědobé 
finanční plánování rozvoje jeho hospodář-
ství schválen rozpočtový výhled města 
Adamova na období 2016 – 2018.

S  Jihomoravským krajem byla schvále-
na Smlouva o poskytnutí finanční podpo-
ry na poskytování sociálních služeb s výší 
dotace 32.358,- Kč.

Zastupitelstvo města Adamova schváli-
lo Rozpočet na rok 2016 a stanovilo závaz-
né ukazatele pro své příspěvkové organi-
zace pro rok 2016. 

Na  jednání Zastupitelstva města byly 
schváleny Veřejnoprávní smlouvy o  po-
skytnutí dotací z rozpočtu města na I. po-
loletí 2016 mezi Městem Adamov a FK Ada-
mov, Šipkovým klubem Adamov, sdruže-
ním hráčů pétanque Fenyx, TJ Sokol Ada-
mov, TJ Spartak Adamov, Judo Klub Samu-
raj Adamov, Občanským sdružením Vo-
lejbal Adamov, Základní organizací MSKS 
– kynologickým klubem a  klubem malé 
kopané Ajeto Adamov. 

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 5. 3. Josefa Dobešová, 89 roků,  

Petra Jilemnického 6
 5. 3. Helena Ptáčková, 75 roků, Sadová 21
 7. 3. Věra Fialová, 94 roky, Fibichova 17
 8. 3. Ing. Vincent Nejedlý, 85 roků, 

Komenského 3

 9. 3. Vlasta Pechová, 89 roků,  
Petra Jilemnického 8

 10. 3. Zbyněk Hubert, 80 roků, Komenského 3
 11. 3. Vladimír Kubica, 70 roků, Sadová 16
 20. 3. Mária Stloukalová, 82 roky, 

Komenského 1
 21. 3. Jana Cinklová, 70 roků, Osvobození 8
 22. 3. Květa Svobodová, 81 rok, Sadová 5
 24. 3. Maria Jančíková, 84 roky, Družstevní 11
 25. 3. Jaroslav Páč, 84 roky, Komenského 11

 26. 3. Lidmila Kavanová, 70 roků, Družstevní 7

Úmrtí
 27. 2. Božena Ambrožová, roč. 1938, 

Komenského 3
 29. 2. Stanislav Trnčák, roč. 1959, 

Neumannova 2
 7. 3. Jiří Manoušek, roč. 1950, Družstevní 6
 16. 3. Arnošt Prokop, roč. 1940,  

Osvobození 13 

Občané města Adamova vznesli jako dal-
ší ověřené požadavky z  proběhlého Fóra 
2015 možnost Výstavby nové zastávky MHD 
na ulici Sadová a Zřízení bankomatu v Ada-
mově III. 

Výstavba nové zastávky 
MHD Adamov – Sadová
Ing. Erik Volf, autorizovaný inženýr Blansko 
a Petr Odehnal, projektant dopravních sta-
veb Blansko na  základě požadavku Města 
Adamov a vlastní obhlídky zájmové lokality 
zpracovali toto vyjádření k záměru realizo-
vat novou autobusovou zastávku: 
Projekční práce, správní řízení (stavební po-
volení a  následná kolaudace) a  vlastní sta-
vební realizace zastávek BUSů řídí zejména:
 • ČSN 736425-1, členění zastávek, 
navrhování a umísťování, vybavení
 • ČSN 736110, projektování místních komu-
nikací
 • ČSN 736102, projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., obecné technic-
ké požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání.

Docházková vzdálenost
MHD Adamov ve  směru na  sídliště Horka 
disponuje 4 zastávkami (počítáno od  za-
stávky ČD). 
 • Zastávka MHD Zastávka ČD - Albert
 • Zastávka MHD Smetanovo náměstí – pe-
kárna
 • Zastávka MHD Komenského – škola
 • Zastávka MHD Horka – točna

Celkový úsek popsané trasy má přibližně 
délku 1,650 km.
ČSN 736425-1 (4) hovoří o  umísťování 
zastávek. Jejich umístění by mělo být 
navrženo tak, aby docházková vzdálenost 
z výchozích do cílových míst byla menší než 
0,50 km.

Docházková vzdálenost od  současné za-
stávky MHD Komenského – škola:
Bytový dům Komenského, blok A 0,22 km
Bytový dům Sadová 18 - 20 0,29 km
Bytový dům Sadová 23 - 27 0,23 km
Bytový dům Sadová 17 - 21 0,31 km
Z  výše uvedených měření je patrné, že 
současná zastávka MHD Adamov Komen-
ského - škola je umístěna velmi vhodně, 
a  to v  centru sídliště Horka a  docházkové 
vzdálenosti plně odpovídají ČSN.

Rozhledové poměry na místní 
komunikaci Sadová
Uvažovaná zastávka BUSu je navržena 
v  blízkosti směrového oblouku a  napojení 
účelových komunikací k  bytovému domu 
S  16 - 20, dále pak k  bytovému S  17 - 21 
a k rodinnému domu č. o. 13 a k obsluze ob-
chodního domu.
Umístění nové zastávky MHD Adamov - Sa-
dová nesplňuje požadavky na zajištění roz-
hledových poměrů pro zastavení dle ČSN 
736110 a ČSN 736102.

Prostorové uspořádání
Vzhledem ke  stísněným podmínkám není 
možné umístit zastávku pro BUS do samo-
statného zastávkového zálivu. BUS by tedy 
zastavoval v  jízdním pruhu ve směru jízdy, 
což není zakázáno. Dojde však k  omezení 
průjezdnosti na místní komunikaci po dobu 
stání BUSu v  zastávce. Je nutné zachovat 
minimální šířku protisměrného jízdního 
pruhu minimálně 3,0 metru, výjimečně 2,75 
metru. Při měření na místě bylo zjištěno, že 
komunikace v zájmové lokalitě má šíři 5,27 
metru. Po realizaci zastávky by jízdní pruhy 
v tomto místě nesplňovaly předepsané roz-
měry a byly by v rozporu s ČSN.

Při realizaci zastávek BUSů je nutné dle ČSN 
dodržet i předepsané rozměry šířky nástu-
piště a  výstupiště. Podle normy musí šíře 
nástupní plochy být minimálně 2,2 metru, 
ve  výjimečných případech lze projekto-
vou dokumentaci upravit na  šíři 1,7 met-
rů. Současný stav šíře ostatní komunikace 
(chodníku) 1,00 m neumožní dodržet pře-
depsané rozměry dle ČSN.

Výškové uspořádání
Plocha zastávky, tedy nástupiště, nesmí být 
realizována dle ČSN v  podélném sklonu 
větším než 6 %. Současná lokalita vykazuje 
podélný sklon 7,5 %, což je v rozporu s ČSN.

Záměr Města Adamov na zbudování 
nové zastávky MHD Adamov - Sadová je 
v rozporu s několika ustanoveními ČSN 
a investiční záměr tedy nelze doporučit 
k realizaci.

Zřízení bankomatu 
v Adamově III
Na  základě několikaměsíčního osobního 
jednání starosty města se zástupci různých 
bank bylo nalezeno řešení pro umístění 
bankomatu České spořitelny, a. s. v lokalitě 
Adamov III.
Občanům bude přístupný 24 hod denně. 
V  průběhu letošního roku připraví Město 
Adamov vhodné místo v  rámci Domu slu-
žeb. 
Osazení samotného bankomatu se před-
pokládá v  posledních měsících roku 
2016. 

 Komise PZMA a MA21
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Změna technologie zimní údržby chodníků a komunikací
Letošní zima nezadržitelně spěje ke své-

mu konci, blíží se doba komplexního úklidu 
chodníků, schodišť, komunikací a parkovišť 
od posypového materiálu a my bychom se 
rádi krátce pozastavili nad tématem zimní-
ho udržování komunikací (silnic i  chodní-
ků) a  technologie zimní údržby jmenovitě 
chodníků a schodišť. 

Během zimních měsíců se nám mnohé 
povedlo, ale možná se i vyskytly nedostat-
ky. Rádi bychom využili tohoto prostoru 
k názorům a námětům, budeme rádi za slo-
va pozitivní, ale i za kritiku toho, co se nám 
nepovedlo. Mohou se vyskytovat lokality, 
kde úklid sněhu spojený s  posypem silnic 
a chodníků nebyl úplně podle představ ob-
čanů.

Jak občané Adamova měli možnost za-
znamenat, došlo oproti předchozím letům 
k viditelné změně technologie údržby, spo-
čívají v  použití jiného posypového materi-
álu coby prostředku snižujícího kluzkost 
namrzlých a  zledovatělých ploch. Tradiční 
písek byl nahrazen jemnou kamennou drtí. 

Hlavním cílem uvedené změny bylo za-
jistit větší bezpečnost chodců při jejich 
kaž dodenním pohybu ve výškově poměr-
ně členitém intravilánu města, kdy zejmé-
na v období mrznoucích dešťů je okamžitá 
i  dlouhodobá účinnost kamenné drti vý-
razně vyšší v porovnání s jemným pískem. 
Tato výhoda drsnějšího posypu se proje-
ví zejména při výskytu námraz a  ledovek 
ve večerních, nočních a časně ranních ho-
dinách, kdy pracovníci starající se o  zajiš-
tění bezpečné schůdnosti chodníků po-
třebují určitý čas (tzv. reakční doba upra-
vená v Nařízení města Adamova č. 1/2010) 
na  obsluhu všech páteřních chodníků 
a schodišť, resp. nelze současně „posypat“ 

všude. Do doby, než každý z nich zkontro-
luje svůj „revír“ a odpovídajícím způsobem 
ošetří chodníky, zmírňuje kluzkost posyp 
z  předchozích hodin či dní. Dalším důvo-
dem změny druhu posypu byla snaha mi-
nimalizovat znečištění vnitřních prostor 
rodinných a bytových domů, kdy jsme pí-
sek ulpívající na  botách chodců nahradi-
li právě hrubší drtí, která se tzv. nenanosí 

domů a  ušetří tak práci při úklidu chodeb 
a předsíní. 

Věříme, že tato změna byla ku prospěchu 
občanů. Máte-li potřebu se k  uvedenému 
tématu vyjádřit, ať již pozitivně či negativ-
ně, zašlete své názory a náměty na emailo-
vou adresu mesto@adamov.cz. Můžeme je 
využít při sestavování plánu práce na příští 
zimní období. Děkujeme za spolupráci.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
Pro školní rok 2016/17 se uskuteční zápis 20. 4. 2016 v době od 14.00  do 17.00 
hodin  v budově MŠ Jilemnického 1 a v budově MŠ Komenského 6

Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, 
které nejsou do této mateřské školy dosud přijaty. Formuláře je možné vyzvednout 
v jednotlivých mateřských školách nebo stáhnout z webových stránek Základní školy 
a mateřské školy Adamov (www.adamov.cz/zsadamov).

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rodný list dítěte a občan-
ský průkaz. V den zápisu zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žádost o přijetí 
dítěte a v tiskopise určí zmocněného zástupce dítěte pro přebírání nebo zasílání úřed-
ních dokumentů ze strany ZŠ a MŠ Adamov.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn u vchodových dveří jednotlivých mateřských 
škol a na webových stránkách ZŠ a MŠ Adamov (www.adamov.cz/zsadamov). V sezna-
mu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, 
které bude jednotlivým žadatelům přiděleno u zápisu. O přijetí či nepřijetí dítěte ne-
rozhoduje pořadí podané žádosti.

Děti jsou zapisovány na školní rok 2016/2017, který začíná 1. 9. 2016.

Provoz MŠ v Adamově v době hlavních prázdnin
MŠ provoz uzavření
Komenského 6 8. 8. – 31. 8. 1. 7. – 6. 8.
Komenského 4 1. 7. – 31. 8.
Jilemnického 1 1. 7. – 15. 7.  

22. 8. – 31. 8. 
18. 7. – 19. 8.
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Svoz odpadu
Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, 
že od 25. dubna 2016 do 30. dubna 2016 
budou ve městě Adamově přistaveny velko-
objemové kontejnery pro uložení objemné-
ho odpadu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpeč-
ných vlastností, který s ohledem na své roz-
měry nelze odložit do popelnic nebo kon-
tejnerů. Jedná se o  starý nábytek (křesla, 
židle, skříně, pohovky, postele, matrace), 
podlahové krytiny (koberce, linolea), umy-
vadla, toalety, kočárky, pneumatiky, části 
kuchyňských linek atd. Ukládání objemné-
ho odpadu do  přistavených kontejnerů je 
určeno pouze pro občany města Adamova. 
Do velkoobjemových kontejnerů je zakázá-
no ukládat nebezpečný odpad, směsný ko-
munální odpad, stavební suť a  dále papír, 
plasty a sklo, pro které jsou určeny kontej-
nery na tříděný odpad. Elektrozařízení z do-
mácností je možné celoročně odevzdávat 
na sběrném dvoru.

Žádáme občany, aby z  důvodu sklad-
nosti a co největšího využití objemu při-
stavených kontejnerů ukládaný odpad 
rozkládali. 

Jakmile dojde k  naplnění přistavených 
kontejnerů na určeném místě, budou odve-
zeny a tím bude svoz v tomto místě ukon-
čen.

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 posuzováno jako vytváře-
ní černé skládky pod pokutou 1 000 Kč.

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

Pondělí 25. dubna 2016 cca v 16.00 hod.
 • ul. Sadová - parkoviště nad školou  
(1 kontejner)
 • ul. Sadová - zatáčka u Farinky  
(1 kontejner) 
 • ul. Komenského 6 - u bývalého internátu 
(1 kontejner) 

Úterý 26. dubna 2016 cca v 16.00 hod. 
 • ul. Neumannova - parkoviště u lesa  
(2 kontejnery) 
 • ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky 
(2 kontejnery)
 • ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner)

Středa 27. dubna 2016 cca v 16.00 hod. 
 • ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště  
(2 kontejnery)
 • ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontejner)

Čtvrtek 28. dubna 2016 cca v 16.00 hod.
 • ul. Družstevní - parkoviště (2 kontejnery) 
 • ul. Fibichova - u bývalého obchodu  
(1 kontejner)

Pátek 29. dubna 2016 cca v 16.00 hod. 
 • ul. Plotní - u vjezdu ke garážím  
(1 kontejner) 
 • ul. Mírová - u hřiště (1 kontejner) 
 • ul. U Kostela – u dětského zdrav. střediska 
(1 kontejner) 

Sobota 30. dubna 2016 cca v 9.00 hod. 
 • ul. P.  Jilemnického - parkoviště u  hřiště  
(2 kontejnery)
 • ul. P.  Jilemnického - parkoviště na  konci 
ulice (1 kontejner) 
V případě nevyužití vyhlášeného harmo-

nogramu přistavení kontejnerů, je možné 
tento odpad odvézt na  sběrný dvůr firmy 
GAMA J+P, s. r. o., Kolonie 302, Adamov (tel. 
516 446 440), kde je otevřeno: pondělí, stře-
da, pátek 10 - 18 hod. mimo státem uznané 
svátky.

Svoz nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům města Adamo-

va, že v sobotu dne 30. dubna 2016 bude 
ve  městě Adamově probíhat mobilní svoz 
nebezpečného odpadu tj. odpadu, který 
může ohrozit životní prostředí a zdraví lidí. 
Svoz bude zabezpečen autem s  odbornou 
obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad 
odevzdat. Jedná se o zářivky, výbojky, aku-
mulátory, baterie, monočlánky, barvy, lepi-
dla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, pří-
pravky na  ochranu rostlin, znečištěné tex-
tilie, znečištěné nádoby a  obaly od  barev, 
ředidel, olejů, čisticích prostředků. V  rámci 
svozu nebezpečného odpadu je možné ob-
sluze odevzdat elektrospotřebiče podléha-
jící zpětnému odběru.

Je zakázáno odkládat nebezpečné od-
pady bez přítomnosti odborné obsluhy, 

ale je nutné vždy vyčkat jejího příjezdu 
na určené stanoviště. 

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

Sobota 30. dubna 2016 
 • ul. Sadová - parkoviště nad školou 
8.00 – 8.30 hod.
 • ul. Komenského 6 - u býv. Internátu  
8.35 – 9.05 hod.
 • ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště 
9.10 – 9.40 hod.
 • ul. U Kostela – parkoviště  
9.45 – 10.15 hod.
 • ul. Plotní - u vjezdu ke garážím 
10.20 – 10.50 hod. 
 • ul. Mírová - u hřiště 
10.55 – 11.25 hod.
 • bezpečnostní přestávka (50 minut)
 • ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky 
12.15 – 12.45 hod.
 • ul. Družstevní – parkoviště 
12.50 – 13.20 hod.
 • ul. Neumannova 2 – parkoviště 
13.25 – 13.55 hod.
 • ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky 
14.00 – 14.30 hod.
 • ul. Údolní – u křižovatky 
14.35 – 15.05 hod.
 • ul. P. Jilemnického – parkoviště 
15.10 – 15.40 hod.
V  případě nevyužití vyhlášeného har-

monogramu mobilního svozu nebezpeč-
ných odpadů, je možné tento odpad od-
vézt 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 elektropro-
dejnách, do  červených kontejnerů umís-
těných u  Domu služeb na  ul. Družstevní 1 
a  u  Domu s  pečovatelskou službou 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 třeba odevzdat 
v lékárnách.

Odbor správy majetku města

Ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události z února 2016 konkrétně:

Strážníci byli informováni všímavými 
obyvateli bytového domu na ul. Komenské-
ho, že jejich sousedka již druhý den nevy-
chází ze svého bytu, což u této jinak aktivní 
paní není běžné. Strážníci se vydali na mís-
to, kde kontaktovali sousedy, kteří je pustili 
na svůj balkon. Z balkonu strážníci přelezli 
nejprve na první, poté na druhý balkon po-

hřešované, kde přes pootevřené balkonové 
dveře uviděli ženu, u které bylo po vstupu 
do bytu bohužel zjištěno, že je bez známek 
života. Na  místo byla přivolána hlídka OO 
PČR Blansko, která si celou smutnou udá-
lost převzala k dalšímu šetření.

Ve  večerních hodinách obdrželi strážní-
ci SMS zprávu o osobě v přímém ohrožení 
života, která se nacházela v prostoru jesky-
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ně na ul. Hradní. Strážníci se ihned dostavi-
li na místo, kde nalezli ležícího muže, který 
zřejmě prodělal epileptický záchvat. Stráž-
níci muže uvedli do  stabilizované polohy 
a  kontrolovali jeho základní životní funkce 
do  doby, než se na  místo dostavila JSDH 
Adamov společně s  ZZS Blansko. Muž byl 
převezen k ošetření ZZS Blansko.

O pomoc při pátrání po matce několika-
měsíčního dítěte požádali strážníky opa-
kovaně její rodinní příslušníci, zejména její 
matka a  přítel - tedy otec dítěte. Strážní-
ci matku nalezli a  požádali ji o  podání vy-
světlení ke  zjištění skutečného stavu věci. 
Po  zhodnocení všech získaných informací 
strážníci o celé situaci informovali Odděle-
ní sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko 
a  vyžádali si jejich součinnost při dohledu 
nad zabezpečením zájmů dítěte a jeho po-
třeb.

Při hlídkové činnosti spatřili strážníci 
na  ul. Hradní několik stromů, které ležely 
přes komunikaci a tím byl znemožněn prů-

jezd vozidel. Na místo byla přivolána JSDH 
Adamov, která provedla odstranění stromů 
a obnovení průjezdnosti komunikace.

Strážníci byli přivoláni na  ul. Sadová, 
kde se mělo z bytu ozývat volání o pomoc 
a  z  volání bylo zřejmé, že v  bytě dochází 
k napadání ženy jejím manželem. Strážníci 
se ihned dostavili na místo, kde i přes zavře-
né dveře do bytu bylo jasně slyšet zoufalé 
volání o pomoc. Strážníci se tedy začali ra-
zantně domáhat vstupu do  bytu, kdy jim 
po chvíli otevřela zraněná a vystrašená žena 
a prosila o pomoc. Strážníkům již bylo toto 
jednání muže z  minulosti známo, a  proto 
neváhali a ženu co nejrychleji z bytu odved-
li společně s její nezletilou dcerou. Jakmile 
byla žena i dcera v bezpečí a v péči ZZS, vy-
dali se strážníci, společně s  příslušníky OO 
PČR Blansko, pro muže, který byl omezen 
na osobní svobodě a předveden na OO PČR 
Blansko k výslechu a k dalšímu opatření.

V měsíci únoru řešili strážníci dále několik 
přestupků spáchaných porušením pravidel 

pro pohyb psů na  veřejném prostranství, 
vyvěsili výzvy k odstranění vraků tří vozidel 
a  v  neposlední řadě provedli odchyt dvou 
psů, z  nichž jeden byl převezen do  útulku 
pro opuštěná a  toulavá zvířata v  Blansku, 
kam si pro něj přijel šťastný majitel.

Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov

MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

AKCE na DUBEN
Úterý 5. 4. 2016
VÝZDOBA KLUBU
Od  15:00 hodin budeme společně vyrábět 
jarní dekorace, kterými si následně vyzdo-
bíme prostory klubu.

Čtvrtek 7. 4. 2016
JARNÍ ÚKLID KOLEM MKM
MKM se připojí i  letos k  brigádě, kterou 
bude organizovat komise projektu PZMA 
a  bude se podílet na  úklidu v  okolí klubu. 
Všechny návštěvníky klubu z  řad mládeže 
i rodin s dětmi zveme tímto k účasti. 
Sraz v 17:00 hodin před MKM.

Úterý 12. 4. 2016
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o drobné sladkosti. Start v 16:00 hodin.

Čtvrtek 14. 4. 2016
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Vyrábíme zvířátka z  ruliček od  toaletního 
papíru. K výrobě budete potřebovat zbytky 
látek a barevné papíry. 
Začátek v 15:00 hodin.

Středa 20. 4. 2016
VYRÁBÍME ČARODĚJNICKÉ MASKY
S sebou si přineste stará trička, různé látky, 
krepový papír a tvrdý papír A3 na klobouk. 
Vyrábíme od 15:30 hodin.

Pátek 29. 4. 2016
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Ve spolupráci se Zlatou zastávkou Adamov 
pořádáme na hřišti za ZŠ Ronovská odpole-
dne plné soutěží a zábavy. Vyhlášena bude 
nej… čarodějnická maska a ani letos nebu-
de chybět opékání oblíbených „hadů“ z těs-
ta. Stánek s občerstvením zajištěn. 
Začátek akce v 16:00 hodin.

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

Program na měsíc duben 2016
pátek 1. 4. Aprílové odpoledne aneb zkus mě rozesmát

úterý 5. 4. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 6. 4. Tvořivá dílna s Andrejkou – vyrobíme si travňák 

čtvrtek 7. 4. Promítání filmu od 15:30 h
pátek 8. 4. Vědomostní odpoledne od 16:00 h

úterý 12. 4. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 13. 4. Sportovní odpoledne  

s Hankou a Klárou od 16:00 h 
čtvrtek 14. 4. Promítání filmu od 15:30 h 

pátek 15. 4. Posezení a pokec na různá témata
úterý 19. 4. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 20. 4. Tvořivá dílna s Andrejkou – výroba motýlků 
z krepového papíru 

čtvrtek 21. 4. Promítání filmu od 15:30 h
pátek 22. 4. Vědomostní odpoledne od 16:00 h

úterý 26. 4. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 27. 4. Stolní hry 

čtvrtek 28. 4. Promítání filmů o čarodějnicích 
pátek 29. 4. Výroba čarodějnic od 16:00 h 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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                     POZVÁNKA
      
                  Tělocvičná jednota Sokol Adamov Vás srdečně zve na
 

           4. Sokolskou akademii 
                            23. dubna     13:00 hod. 
  
                     sportovní hala   TJ Sokol  Adamov – Osvobození 9 
 

            Jako host vystoupí taneční country skupina HONKY-TONK 
 
    Akademie je určena pro taneční a pohybové skupiny širokého okolí. 
    Přijďte podpořit tanečníky a zatančit  si country tance.  
    Zveme všechny věkové kategorie. 
 
                                                               Vše záruka příjemného odpoledne. 
 
                                                               Srdečně zve TJ Sokol Adamov 
                                                                 
                                                            

Odpolední program s písničkami skupiny P.D.D.
a soutěžemi pro děti zakončíme zapálením ohně 
a následným opékáním špekáčků (špekáčky si 
doneste vlastní).
Občerstvení v podobě lima i piva zajištěno.                     
Za TJ Sokol Adamov srdečně zve Míra Svědínek

Den Země u Ptačí svatyně 2016
Spolek pro ochranu přírody v Moravském 

krasu a  okolí – Okras, z. s. vás zve na  tře-
tí ročník Dne Země u Ptačí svatyně v Ada-
mově, který se bude konat v  neděli 17. 4. 
2016 od  8:00 hod. Podtitulem letošního 
ročníku je „Zpívající studánka“ aneb příro-
da se ozývá. 

Akce bude zahájena již časně ráno v 8:00 
hod. od  studánky přibližně dvouhodino-
vou vycházkou se zkušeným ornitologem. 
Vycházka bude stejně jako v  loňském roce 
jednou z ornitologických vycházek v rámci 
celostátního „Vítání ptačího zpěvu“ pořá-
daných Českou společností ornitologickou. 
Během této vycházky proběhne ukázka hla-
sových nahrávek, odchytu a  kroužkování 
ptáků. Vycházka bude doplněna výkladem 
o flóře jarního lesa pod vedením botanika.

Od 10 do 15 hod. bude probíhat program 
na jednotlivých stanovištích v okolí studán-
ky, přičemž každé stanoviště bude alespoň 
částečně věnované zvukům a hudbě, které 
můžeme v přírodě slyšet. 

Můžete se tak těšit na  výrobu netradič-
ních hudebních nástrojů z přírodních mate-
riálů, poznávání nejrůznějších druhů živoči-
chů podle toho jaké zvuky vydávají, zkou-
mání zvuků neživé přírody, ale také tradiční 
košt studánkových vod, seznámení se Stráž-

ci přírody a  prací správy CHKO Moravský 
kras, ochutnávku nevšedního občerstvení 
z darů přírody a mnoho dalšího.

Pro nejmenší bude připravena řada hří-
ček a soutěží a možnost odnést si po jejich 
zvládnutí na památku malý dáreček.

Od  15 hod. proběhne v  prostoru u  stu-
dánky akustický koncert hudební skupiny 
Bezobratři, držitelů ceny Anděl za nejlepší 

album v žánrové kategorii world music, je-
jíž hudba vychází z lidových tradic a přírod-
ních kořenů.

Po skončení koncertu cca od 16 hod na-
váže posezení u táboráku s opékáním hadů 
z těsta a pokračujícím muzicírováním s ná-
stroji z přírodních materiálů a nejen s nimi. 

Těšíme se na Vás (členové spolku Okras)
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 679 04 Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. 516 446 590 záznamník,  www.facebook.com/MKSAdamov 
607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 

MKS – knihovna, č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

 Î 1. dubna 2016
„KÁVA O PÁTÉ SE ZUZANOU 
BUBÍLKOVOU“
salonek MKS Adamov, v 17:00 hodin 
Přijměte pozvání na  setkání s  moderátor-
kou, publicistkou a  novinářkou, dlouhole-
tou pracovní kolegyní Miloslava Šimka, v je-
jíž společnosti můžete prožít příjemný pod-
večer. Na  setkání bude dán prostor Vašim 
dotazům. Vstupné: 70 Kč

 Î 4. dubna 2016
“KONCERT VLASTY REDLA 
S MALOU PARTOU”
sál MKS Adamov, v 17:30 hodin 
Vlasta Redl je moravský zpěvák, textař, skla-
datel a multiinstrumentalista. Ve své tvorbě 
dokázal osobitě skloubit rock, bigbít, folk 
a lidovou hudbu. Píše také scénickou hudbu 
a produkuje, podílel se na téměř 60 albech. 
Vstupné: 230 Kč

 Î 6. dubna 2016
“V PAŘÍŽI BYCH TĚ 
NEČEKALA, TATÍNKU”
Divadlo Bolka Polívky Brno, začátek 
v 19:00 hodin, cena zájezdu 440 Kč
Petr Nárožný v titulní roli komedie o paříž-
ském dobrodružství sympatického venko-
vana ze zapadlého provinčního městečka, 
výběrčího daní, který se jednoho dne roz-
hodne překvapit svou dceru a  navštívit ji 
v Paříži. Starostlivý otec s podivem zjišťuje, 
že jeho milovaná dcera již nepracuje v po-
jišťovně, ale pohybuje se jako společnice 
ve světě velké politiky a obchodu, kde se rá-
zem ocitá i on...
Délka představení: 120 minut + přestávka

 Î 8. dubna 2016
“TÁTO, MÁMO – POMOZTE” – II. část
sál MKS Adamov, v 9:30 hodin 
Téma: BEZVĚDOMÍ NEÚRAZOVÉ, 
HYPER/HYPOGLYKÉMIE, OTRAVY, 
DEHYDRATACE, KŘEČE – FEBRILNÍ, 
EPILEPTICKÉ, AKUTNÍ BOLESTI BŘICHA, 
NÁHLÁ ZVRACENÍ

KÁVA O PÁTÉ      KÁVA O PÁTÉ      
se Zuzanouse Zuzanou

                                  Bubílkovou                                  Bubílkovou

                                       1. dubna 2016                                       1. dubna 2016
                                                                   v 17:00 hodin                                                                    v 17:00 hodin 

        v salonku MKS Adamov        v salonku MKS Adamov  
Vstupné: 70 KčVstupné: 70 Kč
                                                                   - moderátorka                                                                   - moderátorka
                                                                   - publicistka                                                                    - publicistka 
                                                                   - novinářka                                                                   - novinářka
                                                                   - komediální herečka                                                                   - komediální herečka

KONCERT
VLASTY REDLA

a Malé Party        

                                                 4. dubna 2016 v 17:30 h.
                                                v sále MKS Adamov,

Opletalova 22 

Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22

Rezervace vstupenek: mks@mks-adamov.cz, na tel. 607 518 104              Vstupné 230 Kč 

Druhá část z  cyklu přednášek záchranáře 
Petra Havelky. Na akci opět pomáhají stu-
dentky OA a SZŠ Blansko.
Vstup volný.

 Î 8. dubna 2016
„ZKÁZA KRÁSOU“ 
kino Blansko, začátek promítání v 17:00 
hodin, cena zájezdu 100 Kč 
Lída Baarová byla nejenom filmovou hvěz-
dou evropského formátu, ale také dívkou, 
jejíž vztah s  Josephem Goebbelsem z  ní 
udělal později takřka nepřítele státu. V led-
nu jsme mohli vidět hraný film o jejím živo-

tě od Filipa Renče, nyní také dokumentární 
snímek Zkáza krásou od Heleny Třeštíkové. 
Ta s Baarovou hovořila na sklonku jejího ži-
vota a  natočila otevřenou zpověď, kterou 
doplnila o nejrůznější archivní záběry.
Délka filmu: 90 minut
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 Î 9. dubna 2016
„ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
S PÍSNIČKOVÝMI TETINAMI“
Sál MKS Adamov, začátek v 16:00 hodin, 
vstupné 35 Kč. 

Pohádkové odpoledne jsme tentokrát za-
měnili za odpoledne vyplněné soutěžením 
a tancováním. Těší se na vás tetina Matylda 
a Klotylda. 

 Î 14. dubna 2016
„ODPOLEDNE PRO ZDRAVÍ“
Spolupracují: MUDr. Zuzana Kuchařová, 
Michaela Nešporová, VZP – pobočka 
Blansko, Lékárna LADA Adamov 
Sál MKS Adamov, začátek ve 13:00 hodin, 
vstup volný. 
Odpoledne vyplníme povídáním, cvičením 
a ochutnávkou čajů. 
13:00 h. - Michaela Nešporová – Ukázka cvi-
čení na židlích
13:20 h. - MUDr. Zuzana Kuchařová – Před-
náška o očkování
14:00 h. - Michaela Nešporová – Ukázka tré-
nování paměti

14:30 h. - Ochutnávka čajů – z nabídky Lé-
kárny Lada Adamov 
Na  akci budou přítomny pracovnice VZP 
Blansko, které budou provádět orientační 
měření krevního tlaku a tuku v těle.

 Î 14. dubna 2016
„SOKOTRA“ – PŘEDNÁŠKA 
ZDEŇKA ŠPÍŠKA
Salonek MKS Adamov, začátek v 17:45 
hodin, vstupné 35 Kč.
Zdeněk Špíšek si pro svoji přednášku zvolil 
téma ostrov Sokotra, kterému si dal název 
Ostrov dračí krve.
Sokotra je název ostrova a zároveň i malého 
souostroví čtyř ostrovů, které je součástí Je-
menské republiky. Největším a  zároveň 
správním městem je Hadibo. 

 Î 16. dubna 2016
Zájezd do Prahy na muzikál 
„EVITA“ a vysílání rozhlasového 
pořadu „TOBOGAN“
Praha, Studio Dva, Divadlo u hasičů
V rámci dubnové návštěvy Prahy zavítáme 
do  Studia dva, kde je uváděn muzikál Evi-
ta s Radkou Fišarovou v titulní roli. Využijte 
zvýhoděné ceny vstupenek. Místa v 3., 4., 5. 
a 11. řadě.
V  dopoledních hodinách máte možnost 
zavítat také do  Divadla u  hasičů, odkud je 

od 11:00 hodin vysílán rozhlasový pořad To-
bogan. 
Evita – délka představení 2 hod. 10 min. 
včetně přestávky.

 Î 17. dubna 2016
VERNISÁŽ VÝSTAVY  
Vratislava Hnátka - Cesty Světla 
Výstavní síň MKS Adamov, Společenské 
centrum Komenského ul. v 15:00 hodin.
V dubnu se vám v rámci pravidelné výstavy 
představí Vratislav Hnátek. Výstava má ná-
zev Cesty Světla a potrvá do 26. dubna t.r. 
včetně. Výstavu můžete navštívit v pracov-
ních dnech v době od 14:00 do 17:00 hodin 
a v neděli v době od 14:30 do 17:00 hodin.

 Î 20. dubna 2016
EXKURZE DO VILY  
LÖW-BEER V BRNĚ 
Zájezd - Brno, Drobného 22
Vila Löw-Beer v Brně je nejmladší pobočkou 
Muzea Brněnska. V  letech 1913 - 1939 vila 
patřila Alfrédovi Löw-Beerovi, židovskému 
velkoprůmyslníkovi a  obchodníku s  texti-
lem, který věnoval na konci 20. let 20. sto-
letí část pozemku své dceři Gretě. Ta zde 
společně s  manželem Fritzem Tugendha-
tem vybudovala v letech 1929 - 1930 rodin-
ný dům – dnes světoznámou Vilu Tugend-
hat. V památkově obnovené Vile Löw-Beer 
je umístěna expozice nazvaná  Svět brněn-
ské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. 
Veřejnosti je k dispozici knihovna. Expozici 
doplňují krátkodobé výstavy v galerii Celni-
ce. Pobyt návštěvníkům zpříjemní kavárna 
Celnice.
Rezervován vstup od 17:00 hodin, cena zá-
jezdu pro dospělou osobu 200 Kč, seniory 
a studenty 130 Kč.

 Î 21. dubna 2016
„KONCERT ZUZANY ZEMANOVÉ 
A JAROMÍRA ŽIŽKY“ – ŠANSONY 
Salonek MKS Adamov, začátek v 18:00 
hodin, vstupné 70 Kč.

KoncertKoncert

šansoniérky                 Zuzanyšansoniérky                 Zuzany

                                         Zemanové                                         Zemanové
Zuzana ZemanováZuzana Zemanová
- akordeon, kytara,- akordeon, kytara,  
zpěv                                                                        zpěv                                                                        21. dubna 201621. dubna 2016
Jaromír ŽižkaJaromír Žižka v 18:00 hodinv 18:00 hodin  
- akoredeon - akoredeon MKS Adamov MKS Adamov 

Vstupné: 70 KčVstupné: 70 Kč

–                                                                                                                                                           
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Vyjímečná šansoniérka Zuzana Zemanová 
představí své písně za doprovodu akordeo-
nisty Jaromíra Žižky. Krásné melodie a emo-
tívní české texty si podmaní nejednoho po-
sluchače.

 Î 22. dubna 2016
ZÁJEZD DO OLOMOUCE – VÝSTAVA 
FLORA OLOMOUC 2016 SPOJENÁ 
S NÁVŠTĚVOU FIRMY MGR. JARMILY 
PODHORNÉ - NADĚJE
Zájezd 
Ústřední expozice výstavy ponese název 
Karel IV. – Otec vlasti a  návštěvníkům při-
pomene pomocí symboliky nesčíslného 
množství barev, tvarů a  vůní sedmisté vý-
ročí narození tohoto významného státníka 
a panovníka z rodu Lucemburků, jenž české 
země přetvořil v  kvetoucí zahradu Evropy 
vrcholného středověku.
Přehlídku jarních květinových výpěstků do-
plní expozice Svazu květinářů a floristů ČR, 
Českého zahrádkářského svazu, Svazu škol-
kařů ČR a  dalších domácích i  zahraničních 
zahradníků a pěstitelů. Součástí výstavy je 
opět i veletrh drobné zahradní mechaniza-
ce Hortifarm a  oblíbené Jarní zahradnické 
trhy.
Majitelkou společnosti je paní Mgr. Jarmila 
Podhorná, která vždy milovala přírodu a její 
dary, tak se její záliba stala i povoláním. Stu-
dovala, získávala informace v oblasti lidské-
ho organismu i  alternativní medicíny. Pro 
výrobu bylinných tinktur a  vznik firmy Na-
děje se rozhodla ve  chvíli, kdy studovala 
„Herbář léčivých rostlin“ pana Janči a Zent-
richa s obsahem o novém léčebném směru 
– gemmoterapie a  možnosti významného 
působení výtažků z pupenů rostlin – gem-
moterapeutik na  lidský organismus. Přání 
Mgr. J. Podhorné bylo a je, aby lásku k lidem 
a  její zkušenosti v  oblasti gemmoterapie 
i  alternativní medicíny předala především 
nemocným. Specializovala se na  výrobu 
přípravků bez nežádoucích účinku a ceno-
vě dostupných, které působí na organismus 
příznivě jako prevence i regenerace a zlep-
šení stavu při různých zdravotních problé-
mech.

 Î 25. dubna 2016
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
Salonek MKS Adamov, začátek ve 14:30 
hodin, vstup volný. 

Také další setkání seniorů se ponese v sou-
těžním duchu. Vítaní jsou stávající zájemci, 
ale i ti, kteří si s námi přijdou hrát poprvé. 

 Î 26. dubna 2016
„CARMEN“ 
Zájezd do Janáčkova divadla Brno, 
začátek v 17:00 hodin.
Carmen je opera z  roku 1875, jejímž au-
torem je Georges Bizet. Toto dílo, které je 
dnes počítáno mezi nejpopulárnější a  nej-
uváděnější opery vůbec, při své premiéře 
v březnu 1875 zcela propadlo. Pro francouz-
ské publikum zvyklé velkým operám se Car-
men ukázala být příliš komplikovaná. Bizet 
zemřel čtvrt roku po premiéře zklamán, ale 
pevně přesvědčen, že se jedná o  jeho nej-
lepší operu. Za pravdu mu dal teprve o ně-
kolik let později stále sílící úspěch v zahra-
ničí. 
Délka představení 3 hodiny. 

 Î 27. dubna 2016
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...“ 
Společenská místsnost DPS Adamov, 
začátek v 9:00 hodin.
Po  březnové pauze zavítáme do  DPS s  na-
bídkou knih a společnským okénkem. 

 Î 28. dubna 2016
„DOPOLEDNE S POHÁDKOU“ 
- VODNICKÁ POHÁDKA 
Sál MKS Adamov, začátek v 9:45 hodin, 
vstupné 35 Kč.
Účinkuje Divadlo v batohu. Pohádka vyprá-
ví veselý příběh o  tulákovi Toníkovi, který 
vysvobodí vodní žínku začarovanou v oškli-
vou žábu lakomým vodníkem Kapounem. 

Divadelní představení je vhodné pro děti 
od 3 let a trvá asi 50 minut. Vystupují v něm 
dva herci (muž a  žena) v  kostýmech, vodí 
loutky v  životní velikosti, živě zpívají, hrají 
na kytaru a spontánně zapojují děti do děje.

 Î 28. dubna 2016
HODINKA NAD KNIHOU 
„POUTA Z PAVUČIN“ 
Salonek MKS Adamov, začátek v 17:30 
hodin, vstupné 35 Kč.
Máme pro vás připraveno další setkání se 
současnou spisovatelkou Markétou Harasi-
movou. 
Povídat si s ní budeme o jejím novém romá-
nu „Pouta z pavučin“, který vyšel v únoru t.r. 
Jedná se o  detektivní příběh s  milostně-  
erotickou zápletkou, nabízející napětí, ero-
tiku, lásku, ale i humorné situace. Vydalo na-
kladatelství Čas. Akce je spojená s  autor-
ským čtením.

 Î 29. dubna 2016
„BROUK V HLAVĚ“ 
Zájezd do Městského divadla Brno, 
začátek v 19:00 hodin.
Nejhranější hra francouzského dramatika 
Georgese Feydeaua, rozpustilá fraška Brouk 
v  hlavě, patří nejen k  vrcholům tvorby sa-
motného autora, ale je zároveň shrnutím 
všeho, co francouzské divadlo od doby Mo-
liérovy tvorby dosáhlo. Autor komedie s iro-
nií, vtipem a šarmem rozehrává jednoduchý 
příběh o domnělé nevěře v hotelu U Galant-
ní kočičky, do kterého jsou postupně zata-
hovány všechny postavy hry.
Délka představení 3 hodiny. V  titulní roli 
Petr Štěpán.
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 Î 30. dubna 2016 
BESEDA S BC. ROMANEM ŠULCEM 
– „JAK SE DĚLÁ OBJEKTIV 
A TOULAVÁ KAMERA“ 
Společenské centrum MKS, Komenského 
6, Horka, začátek v 15:00 hodin, vstupné 
35 Kč.
Toulavá kamera je televizní pořad, který vy-
sílá Česká televize. Pořad provází diváka 
po  různých koutech České republiky a po-
znává tak zajímavé historické památky, dů-
ležitá místa, rodná místa slavných osobnos-
tí apod. Objektiv je cestovatelský pořad 
České televize, nejstarší svého druhu v Čes-
ké republice. 
Milovník historie Roman Šulc patří mezi 
naše věrné spolupracovníky dlouhé roky. 

Byl nám fundovaným průvodcem při výletu 
do Kolína a jeho okolí, setkali jsme se s ním 
nedávno při natáčení reportáže o  kameli-
ích na  rájeckém zámku. A  nyní vás zveme 
na setkání při vyprávění o tom, jak se připra-
vují reportáže pro televizní pořady Toulavá 
kamera a  Objektiv, které často vypovídají 
o zajímavostech našeho regionu. Připrave-
ny budou i tipy na pěkné výlety. 

UPOZORNĚNÍ – „AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“ 
Zájezd do Kongresového centra v Praze 
na muzikál pro celou rodinu...
Termín konání zájezdu: 15. května 2016.
Kultovní filmová legenda ožije na  jeviš-
ti Kongresového centra Praha a  přinese 
spoustu scénických kouzel, magických tri-
ků a hlavně všechny hity ze slavné předlohy 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. „Hajný je 
lesa pán“, „Dumky, žalky“, „Šupy dupy dup“ 
anebo „Pramen zdraví z  Posázaví“ znovu 
zazní v romantickém příběhu, kde vládnou 
duchové a  láska. Do  muzikálové verze při-
bylo i  mnoho dalších nejoblíbenějších pís-
niček jako „Není nutno“, „Dělání“, „Elektric-
ký valčík“, „Když se zamiluje kůň“ aj. 
Obsazení: Leona (Leontýnka z  Brtníku) - 
Hana Holišová, Ivana Korolová, Petra Vraspí-
rová
Kastelán (rytíř Brtník z Brtníku) - Jaromír Du-
lava, Vladimír Kratina
Vedoucí samoobsluhy - Václav Kopta, Jiří 
Korn
Ředitel školy - Zbyšek Pantůček, Michal Su-
chánek
František (hajný Kochánek) - Bronislav Kotiš, 
Oldřich Kříž

Starosta (předseda DrPrHrBr) - Richard Gen-
zer, Viktor Limr
Učitelka (Černá kronika) - Dana Batulková, 
Miluše Bittnerová, Adéla Gondíková
Pavel (Jenda Dlouhý) - David Gránský, Pa-
vel Režný
Mistr - Jiří Langmajer, Roman Vojtek
Leontýna von Brtnik - Chantal Poullain, Ště-
pánka Křesťanová, Miroslava Pleštilová
Libuška (hajná Kochánková) - Štěpánka 
Křesťanová, Miroslava Pleštilová.

CVIČENÍ PRO ÚLEVU 
Od středy 13. dubna t.r. bude zahájeno opět 
cvičení s  lektorkou Dagmar Hodaňovou. 
Přihlášky do 4. dubna 2016. Kurzovné na 10 
lekcí je 400 Kč.

Významná výročí
Margareta Valentová oslavila  
100. narozeniny

V  pátek 11. března t. r. oslavila význam-
né životní jubileum bývalá občanka našeho 
města, dnes klientka Domova seniorů v Čer-
né Hoře - paní Margareta Valentová. V tento 
den ji proto v jejím současném domově na-
vštívila zástupkyně MěÚ Adamov Ing. Dag-
mar Petláková a  předsedkyně Sboru pro 
občanské záležitosti při MěÚ Jitka Králíčko-
vá. Jak i  fotografie vypovídá, přivítala nás 
milá a  usměvavá paní Margareta, která se 
nám pochlubila dárkem (vánoční dekorací), 
který jí před Vánocemi přivezli zástupci 
SPOZ z Adamova a který jí stále dělá radost. 
Jak nám sama potvrdila, zajímá se o  dění 
v Adamově a těší se na každé vydání Zpra-
vodaje. 

Vyřídily jsme velké gratulace od  vede-
ní Města Adamova, zaměstnanců MěÚ, ale 
i  všech přátel, sousedů a  známých a  ještě 
i  touto cestou si dovolujeme oslavenkyni 
popřát zdraví, štěstí a  spokojenost do  dal-

ších let a rády vyřizujeme srdečný pozdrav 
od paní Valentové vám všem, kdo ji znáte.

Jitka Králíčková 
Foto: Dagmar Petláková

Slova pro 
povzbuzení

Čapí hnízdo na vysokém továrním komí-
ně viděl ve  svém životě každý snad aspoň 
jednou. V  poslední době se ale o  čapím 
hnízdě mluvilo úplně v  jiných souvislos-
tech, a  to hlavně kvůli podezření na  neka-
lé čerpání dotací na stavbu jistého „Čapího 
hnízda“. Mám dojem, že tolikrát jsem sku-
tečné čapí hnízdo v  přírodě neviděl, jako 
v nedávných dnech „Čapí hnízdo“ v televi-
zi (a to jsem zdaleka nestihl všechny zprávy 
všech stanic). Není redakce, která by o něm 
nepřinesla zprávu. Takže asi to bude dost 
důležité téma, řekl by si člověk. Proč ne? 
Klamání na  dotacích je bezesporu vážný 
problém. Velmi mě však překvapilo, že bylo 
hlavním zpravodajským tématem dokon-
ce i  15. března tohoto roku. O  jedné velmi 
smutné a osudově významné události toho 
dne však jsem zachytil jen malou zmín-
ku. Úplně se ve  víru zpráv o  jakési proutě-
né stavbě ztratila zpráva o násilné likvidaci 
naší demokracie, naší územní a státní suve-
renity a  na  dlouhé roky i  naší svobody. To 
je opravdu zvláštní. Na to mi jeden pamět-
ník oněch událostí řekl: „Čapí hnízdo doká-
že pozorovat každý, ale bolesti čápa rozumí 
stále méně lidí…“.

Jiří Kaňa

Poděkování
Rodina Trnčákova děkuje všem, kteří se 

přišli dne 8. března naposledy rozloučit 
s panem Stanislavem Trnčákem. Děkujeme 
za květinové dary a projevenou soustrast.

Ludmila Trnčáková a synové
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Vzpomínka

Dne 19. dubna tomu bude 10 let, co nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan Jan Jančík. 

S láskou stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami


„Žít v srdcích, která zde zanecháme,  
znamená nezemřít“

Dne 21. dubna uplyne rok, kdy nás opustil 
milovaný manžel, dědeček a  pradědeček, 
pan Karel Petýrek. 

Navždy vzpomínají manželka 
Vlaďka a děti s rodinami


Dne 29. dubna si připomeneme druhé 
smutné výročí úmrtí pana Antonína Pro-
kůpka. 

Vzpomeňte s námi, kdo jste ho 
znali. Syn Antonín s rodinou


Dne 30. března vzpomeneme první smutné 
výročí úmrtí pana Ing. Josefa Chalikova. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společ-
ně se mnou tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná dlouholetá 
přítelkyně Anna Pulgretová

Vratislav Hnátek – Cesty Světla
Historicko-vlastivědný kroužek MKS vás 

zve do  Společenského centra na  výstavu 
prací brněnského fotografa Vratislava Hnát-
ka. Vernisáž se uskuteční v neděli 17. dub-
na 2016 v 15:00 hodin. Výstavu uvede autor 
a PhDr. Jaroslav Budiš. K návštěvě jste zváni 
od 17. 4. do 26. 4. 2016, a to v pondělí - pá-
tek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 
– 17:00 hodin.

Vratislav Hnátek se narodil na  Slovácku 
na jižní Moravě, ale od studií na střední škole 
žije a pracuje v Brně. Je otcem čtyř dětí, dě-
dečkem čtyř vnuků. Od roku 2002 pravidel-
ně veřejně vystavuje, a to převážně ve svém 
projektu Cesty Světla, ve kterém jde o spo-
jení textů Bible a fotografií. Výstavy se kona-
ly např. v Lomnici u Tišnova, Velkém Dvoře, 
Kroměříži, Náměšti nad Oslavou a pravidel-
ně v Brně. Z výstav uskutečněných v posled-
ních letech je to např. v  květnu 2012 reali-
zovaná výstava Je dobře, že jsi v obnovené 
Galerii Světlo v knihkupectví Naděje v Brně, 
Kounicova ulice 15, v  dubnu 2013 to byla 
výstava Cesty Světla v  Galerii Žlutý kopec 

Masarykova onkologického ústavu. V  roce 
2014 proběhla společná výstava skupiny 
MAZEC v  Postřelmově, samostatná výsta-
va v KJM ve Starém Lískovci, v září výstava 
v rámci Festivalu křesťanské kultury ve Zno-
jmě v kapli sv. Václava. V  tomto roce vyšlo 
také CD Jiřího Pavlici a Hradišťanu doprová-
zené fotografiemi Vratislava Hnátka. V roce 
2015 byly instalovány fotografie ve vstupní 
hale BJB na Smetanově 20 v Brně.

Vratislav Hnátek vystavuje a  publikuje 
také reportážní a tematickou fotografii. Pře-
devším to jsou aktivity brněnského Centra 
pro rodinu a sociální péči, ale také spoluprá-
ce na projektech Sdružení pěstounských ro-
din Dům na půli cesty a kampaně Hledáme 
tě, mámo, táto nebo kampaně Jsme různí, 
ale máme stejná přání. V  roce 2010 a  2011 
proběhla putovní výstava Překročit práh 
srdce o životě pěstounských rodin. Výstavy 
Ze života domu na půli cesty se uskutečnily 
v roce 2011. V brněnské Vaňkovce proběhla 
výstava při příležitosti 20 let sdružení. Mimo 
volnou tvorbu se Vratislav Hnátek věnuje 
také reklamní a užité fotografii. 

Pozvánka na výstavu
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Ze školních tříd
MŠ Komenského 6 

Rej masek 
na Komenského 6

Ve  čtvrtek 11. 2. se uskutečnilo v  mateř-
ské škole Komenského 6 karnevalové do-
poledne. Děti se už ráno scházely v nápadi-
tých maskách a když přijel pan Petr Benda, 
který nám zajišťoval hudbu a soutěže, kar-
neval mohl začít. Po  představení jednotli-
vých masek následoval průvod a pak už za-
čal karnevalový rej. 

Děti tancovaly na známé melodie, někte-
ré písně si i zazpívaly. Tanec vystřídaly sou-
těže jednotlivců za  vydatného povzbuzo-
vání ostatních dětí. Soutěžní klání skončilo 
přetahováním lana mezi třídami „Berušek“ 
a „Motýlků“. A na závěr ještě veselé rozlou-
čení a  malá odměna všem zúčastněným. 
Spokojené děti zakončily příjemně prožité 
dopoledne chutným obědem.

 S panem Bendou se ještě setkáme 16. 6. 
2016 při „Rozloučení s předškoláky“.

 Dagmar Kalová
 MŠ Komenského 6 Adamov

Zápis dětí do prvního 
ročníku základní školy

Zápis do  prvního ročníku se uskuteč-
nil 20. ledna 2016 v  budově základní školy 
na ulici Ronovská, kam se dostavilo s rodiči 
24 dětí a 21. ledna 2016 v budově základní 
školy na  ulici Komenského, kam přišlo 41 
dětí za  doprovodu zákonných zástupců. 
Zápis byl připraven formou zábavných čin-
ností.

Zápis probíhal na  pěti stanovištích: 
V českém jazyce popisovaly děti děj na ob-
rázcích, poznávaly povolání vyobrazené 
na  kartičce a  pokoušely se vyhledávat pís-

menka, která už znají. Paní učitelka se zamě-
řovala na  bohatost slovní zásoby a  správ-
nou výslovnost.

Na druhém stanovišti děti předvedly svo-
je matematické dovednosti při jednodu-
chém počítání podle obrázků, rozpoznáva-
ly pojmy více a méně, ukazovaly jednotlivé 
číslice a základní geometrické tvary. Také se 
seznámily s interaktivní tabulí.

Třetí stanoviště bylo ve znamení výtvar-
ných schopností. Děti kreslily postavu, po-
znávaly základní barvy a  paní učitelka při 
tom sledovala správné držení pastelky.

Hudební výchově bylo věnováno čtvrté 
stanoviště, kde děti zpívaly písničky, dopro-
vázely se na rytmické nástroje a poznávaly 
rozmanité zvuky. 

V  tělocviku zkoušely děti přejít přes la-
večku, hodit na cíl, kopnout míč na branku 
a také zavázat tkaničku u tenisky. 

Za  každý úkol obdrželo dítě razítko 
do kartičky. Po splnění všech úkolů a získání 
jednotlivých razítek se děti s rodiči dostavi-
ly do ředitelny. Zde rodiče vyplnili přihlášku 
k základnímu vzdělávání a děti si popovída-
ly s  budoucí paní učitelkou. Jako odměnu 
obdržely děti upomínkový list, dárkový ba-
líček, papírovou kočičku, kterou pro ně vy-
tvořili starší spolužáci a  perníkovou školu, 
kterou pro děti připravila paní Alena Buch-
tová.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme 
mnoho úspěchů a hodně jedniček. 

Paní Aleně Buchtové děkujeme za spon-
zorský dar. 

 Vedení školy
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ZŠ Komenského 

XVII. školní ples
Základní škola a mateřská škola Adamov 

pořádala v sobotu 20. února 2016 XVII. škol-
ní ples. Sál Městského kulturního střediska 
Adamov, který byl vyzdobený tématickými 
pracemi žáků, se již po  osmé hodině zapl-
nil milými hosty z řad rodičů a přátel školy. 

Společenský ples zahájila moderní polo-
néza žáků devátých tříd pod vedením paní 
učitelky Marie Klepárníkové. Dojaté a usmě-
vavé tváře rodičů svědčily o jejich úspěchu. 

K  tanci a  poslechu hrála skupina Tom 
Sawyer band a  taneční parket byl zaplněn 
do posledního místečka. Tanec se pravidel-
ně střídal s  vystoupením dětí ze základní 
školy pod vedením paní učitelky Marie Kle-
párníkové a Michaely Tesařové. 

V bohaté tombole se díky štědrým spon-
zorům sešlo mnoho cen. Stačilo mít jen tro-
chu štěstí a vybrat si ten správný los.

Za  zdařilou přípravu a  organizaci plesu 
patří dík těmto obětavým zaměstnancům 
školy: J. Šmerdové, M. Klepárníkové, O. Tr-
mačové, K. Prudíkové, R. Cupákovi, L. Do-
hové, M. Belžíkové, S. Tůmovi, J. Horáčko-
vé, D. Kalové, M. Burianové, I. Martochové, 
I. Šturchové, R. Janíčkové, V. Hartlové, M. 
Podané, E. Pavlíčkové, D. Hrachovinové, E. 
Pilitowské, A. Formánkové a mnoha dalším.

Základní škola a mateřská škola Adamov 
děkuje všem sponzorům za  poskytnuté 
dary do tomboly. 

Mgr. Jana Burianová 
ZŠ a MŠ Adamov 

ZŠ Komenského

Školní kolo recitační 
soutěže

Ve  středu 9. března 2016 v  naší škole 
proběho další kolo recitační soutěže. Této 
soutěži předcházela třídní kola, ze kterých 
do  školního postoupili vždy jen ti nejlepší 
z každé třídy. Celkem se školního kola reci-
tační soutěže zúčastnilo 47 žáků naší školy. 
Tento nemalý počet nás učitele potěšil, pro-
tože je vidět, že mluvené slovo a  přednes 
má stále své důležité místo.

V promítací síni se po obědě sešli nejen 
soutěžící, ale i jejich kamarádi a rodiče, kteří 
jim drželi palce. 

Soutěž byla velice vyrovnaná, všichni po-
dali krásné, někdy téměř herecké výkony 
a  zaslouží si obrovskou pochvalu. Porota 
měla letos velmi těžké rozhodování, a pro-
tože děti podávaly opravdu velmi dobré vy-
rovnané výkony, nešetřila porota s udělová-
ním diplomů a cen. Doufám, že si středeční 
poetické odpoledne všichni užili a  už teď 
se těší na  další kolo, které proběhne opět 
za rok. 

Výsledky školního kola recitační 
soutěže 
0. kategorie (1. ročník)
1. místo:  Filip Ryza,1. C
2. místo:  Lucie Lipková,1. A
 Štěpán Synek, 1. A
3. místo: Vojtěch Mihók, 1. A
 Jan Papiž, 1. C

1. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo:  Veronika Slivoňová, 3. B
2. místo: Tereza Ličková, 3. B
3. místo: Kateřina Kavanová, 2. B
 Juliana Matulová, 2. A

2. kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo:  Filip Nezval, 5. B
2. místo: Nikola Belžíková, 4. B
3. místo: Michaela Kavanová, 5. B
 Aneta Papižová, 4. A

3. kategorie (6. a 7. ročník)
1. místo:  Nancy Didi, 6. A
2. místo: Nikola Bártová, 6. A
3. místo: Aneta Jakubíková, 7. A
 Veronika Jakubíková, 7. A

4. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo:  Kateřina Janíčková, 9.A
2. místo: Sabina Hájosová, 9. A
3. místo: Jitka Cyprová, 8. A
 David Kopřiva, 9. A 

Mgr. Helena Ličková
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ZŠ Komenského 

Výměnný pobyt 
ve Slovinsku  
(22. 2. - 26. 2. 2016)

Někteří žáci ze 7. - 9. ročníku naší školy se 
zúčastnili výměnného pobytu se slovinský-
mi partnery ze základní školy Milana Šuštar-
šiče v  Lublani. Setkání se letos nemohlo 
uskutečnit tradiční formou školy v přírodě, 
protože na slovinské straně nebyl přihláše-
ný dostatečný počet žáků. Ubytovaní jsme 

proto byli v  areálu kolejí přímo v  Lublani. 
Na bohatém programu se však nic neměni-
lo a  22  našich žáků si odneslo spoustu zá-
žitků.

V pondělí po příjezdu nás paní ředitelka 
Irena Kodrič provedla večerní Lublaní, kde 
jsme mohli vidět pěkně nasvícené nejvý-
znamnější objekty hlavního města. V úterý 
dopoledne při návštěvě školy byli naši i slo-
vinští žáci rozděleni do skupin, které se zú-
častnily workshopů. První dvě skupiny pek-
ly dobrůtky a třetí výtvarná skupina praco-
vala na linorytu. Všechny skupiny se prostří-

daly. V pozdním odpoledni následoval zby-
tek prohlídky Lublaně - při výstupu na hrad 
byli žáci seznámeni s historií města a poko-
chali se nádherným výhledem z hradu. Stře-
da patřila celodennímu výletu s návštěvou 
Predjamského hradu, Postojenských  jesky-
ní, výstavy o  slovinském krasu a  prohlíd-
kou mlýna. Večer si zájemci užívali v akva-
centru Atlantis. Ve čtvrtek dopoledne jsme 
se ve vesničce Kropa seznámili s kovářským 
řemeslem v místním muzeu i malé kovárně, 
kde si odvážlivci mohli něco málo z kovář-
ství i  vyzkoušet. Pak jsme zajeli za  krásný-
mi scenériemi k Bledskému jezeru, kde byla 
i  možnost nákupu suvenýrů. Odpoledne 
proběhla prohlídka železničního muzea 
v Lublani a večer už se všichni těšili na dis-
kotéku. Před ní proběhlo závěrečné oficiální 
setkání s focením. Při této příležitosti si obě 
strany předaly navzájem dárky a školní ku-
chařky připravily dva vynikající dorty. Plni 
dojmů jsme v pátek po snídani odjeli domů.

Počasí nám sice nepřálo každý den, ale 
na celodenní výlet vyšlo sluníčko. Stravová-
ní probíhalo formou polopenzí v areálu ko-
lejí a obědy zajišťovala partnerská základní 
škola přímo ve škole nebo formou balíčků. 
Žáci hladem rozhodně netrpěli, spíše na-
opak. Strava byla pestrá a vyvážená s mož-
ností u snídaní a večeří si přidat.

Chování našich žáků bylo až na pár drob-
ností velmi dobré, což se o slovinských de-
váťácích rozhodně říct nedá. Naši žáci tak 
svým chováním přispěli k dobrému jménu 
naší školy i města Adamova.

Aleš Spurný
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Hokej
TJ Spartak Adamov – TJ Sokol 
Březina 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a asistence za Adamov: 2x Kili-
án (Milfait, Klíma), Toufar (Gistr)

Hráči Adamova zahájili zápas takticky 
velice dobře. Hlavním úkolem bylo udr-
žet střední pásmo a  nepustit hráče hos-
tujícího mužstva do  svého obranného 
pásma. Z  rychlých protiútoků Adamov 
ohrožoval brankáře soupeře a  držel ho 
neustále ve  střehu. Veliké šance si vy-
pracovala druhá útočná trojka ve složení 
Milfait – Kilián – Klíma. Toto nově slože-
né útočné trio hrálo s  chutí, myšlenkou, 
rychlou kombinací a bruslením. V někte-
rých fázích to s  kombinací až přehánělo 
a místo přímé střely na branku hledali ješ-
tě možnost přihrávky. Hráli pro oko divá-
ka. To byl i důvod, proč toto trio nedalo 

v první části hry branku. O tu se postaral 
Toufar po přihrávce Gistra.

Na  začátku druhé třetiny si rozhodčí 
„vymysleli“ faul, Adamov se bránil veli-
kému tlaku soupeře a  zázračně odolal. 
Hráči si sáhli až na dno sil, protože tlak byl 
bez přerušení hry celé dvě minuty. Tady 
se vyznamenal Dobeš v brance a čtveři-
ce bránících hráčů. V  této části hry hrá-
li domácí neustále v oslabení za banální 
a nic neřešící fauly. Soupeř byl najednou 
na koni a po zásluze vyrovnal. Po zklidně-
ní hry se Adamovu podařilo vstřelit gól 
do šatny a 15 vteřin před koncem se ko-
nečně trefil Kilián po přihrávce Milfaita.

Do  závěrečné části Adamov nastupo-
val s  jasným cílem. Udržet vedení a  bo-
dovat. Kdo jiný než druhý útok zamotal 
soupeři hlavu. Po rychlé akci na jeden do-

tek od Milfaita a Klímy se znovu trefil Kili-
án. Po fatální chybě Dostála soupeř snížil, 
ale do tlaku se nedostal. Hráči Adamova 
udrželi vedení a zapsali si tři body do ta-
bulky.

TJ Šerkovice – TJ Spartak Adamov 
5:7 (2:1, 1:3, 2:3)

Branky a  asistence za  Adamov: 3x Klí-
ma (2x Milfait, Dvořák), 2x Kilián (Milfait, 
Klíma), Kunc (Kilián), Milfait (Dobeš) 

Sestava Adamova: Toufar, Kubíček, Bu-
reš, Rychtecký, Gistr, Milfait, Kilián, Klíma, 
Dvořák, Kunc, Dostál, Herynek

Zápas proti Šerkovicím se hrál na  ZS 
v  Boskovicích, kde hráči Adamova vždy 
předvádí dobré výkony. Rozměry a  led 
tohoto stadionu jim vyhovují. Do Bosko-
vic přijelo jen 12 hráčů z  Adamova, ale 
o to s větším odhodláním „udělat“ dobrý 
výsledek. Je patrné, že méně někdy zna-
mená více. Hráči se semkli a vše podřídi-
li taktice, kterou jim trenér naordinoval. 
Vstup do zápasu byl sice špatný, protože 
hned v první minutě byl vyloučen Rych-
tecký. Po  hře v  oslabení a  neinkasování 
branky hráči Adamova vyráželi do  rych-
lých brejků a  z  jednoho se trefil Kilián 
po přihrávce Milfaita. Po této brance byl 
po šarvátce vyloučen Milfait na 2+10 mi-
nut. Tady selhal rozhodčí, který neviděl 
faul předcházející této šarvátce. Násled-
ně po  dvou školáckých chybách soupeř 
výsledek otočil a třetinu vyhrál 2:1.

V úvodu druhé části hry vyrovnal zno-
vu Kilián po přihrávce Klímy. Soupeř ne-
ustále zajížděl za  naše obránce a  z  jed-
né takové situace se mu podařilo znovu 
jít do  vedení. Adamov se neustále sna-
žil o rychlé protiútoky a do konce druhé 

Opora zadních řad Martin Kunc 

Nepostradatelný člen sestavy Ivo Dobeš předváděl neuvěřitelné 
zákroky a přiváděl hráče Šerkovic k zoufalství
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části hry se mu podařilo přidat ještě dvě 
branky a tím otočit vývoj utkání na svou 
stranu. O  obě branky se postaral Klíma 
a zejména ta druhá po překrásné přihráv-
ce Milfaita. 

Do poslední části hry nastoupil soupeř 
s  cílem otočit vývoj zápasu. Tyto plány 
mu narušil svým třetím gólem v  zápa-
se Klíma a  znovu po  přihrávce Milfaita. 
Soupeř začal bezhlavě útočit a  zapomí-
nal na bránění. Toho Adamov znovu vy-
užil a na rozdíl třech gólů zvyšoval Kunc 
po překrásném pasu Kiliána. Hráči Šerko-
vic pokračovali v  tlaku a  podařilo se jim 
snížit. Po vstřelení dvou gólů se rozhodli 
pro hru bez brankáře. Trenér poslal na led 
ty nejzkušenější, které má. Výsledek se 
dostavil a  po  zásahu brankáře Dobeše 
se puk dostal na hokejku Milfaita a ten se 
nemýlil a trefil se do horního rohu soupe-
řovy branky a bylo rozhodnuto.

Všem hráčům v čele s brankářem patří 
velký dík za  nasazení, obětavost, kolek-
tivní pojetí a  podřízení se taktice. Takto 
hraje zdravé jádro. 

TJ Spartak Adamov – HC Blansko 2:8 
(0:3, 0:3, 2:2)

Branky a  asistence za  Adamov: Kilián 
(Kunc), Toufar (Bureš) 

Od  úvodních minut bylo zřejmé, kdo 
bude pánem na ledě. Nejžhavější kandidát 
na titul byl lepším mužstvem. Domácí hráči 
nastoupili s  velkým respektem, a  to se jim 
nevyplatilo. Po  dvou třetinách byl stav 0:6 
a zápas se dohrával v poklidném tempu. Po-
slední třetina přinesla dvě branky na kaž dé 
straně.

TJ Spartak Adamov – Tatran Hrušky 
3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a asistence za Adamov: 2x Mil-
fait (Klíma, Kilián), Bureš (Rychtecký)

Zápas začal z obou stran opatrně. Sou-
peř potřeboval nutně body, aby se dotá-
hl v tabulce na třetí místo. Domácí hráči 
chtěli vyhrát a  vrátit Hruškám porážku 
z prvního kola. Adamov se držel osvědče-
né taktiky s důsledným bráněním střed-
ního pásma, která jim svědčí.

První třetinu ovládl Adamov a  ujal se 
vedení po  góle Milfaita. Tomu nahrá-
val Klíma, který dokázal nahrát i  v  pádu 
po  ataku soupeře. V  závěru třetiny hrál 
Adamov čtyři minuty v  oslabení o  dva 
hráče a následně další dvě minuty o jed-
noho. Adamov oslabení ustál, a to byl roz-
hodující moment zápasu.

Ve třetí minutě soupeř z náhodné situ-
ace vyrovnal. Domácí pokračovali ve své 
taktice a  nasazení a  vyplatilo se. Znovu 

Milfait zvýšil vedení po přihrávce Kiliána. 
Milfait po zařazení k těmto mladíkům oči-
vidně pookřál a  splňuje to, co se od  něj 
očekávalo. Po  gólu šel na  2+2 na  lavici 
trestů za zbytečný zákrok Thoř. Adamov 
znovu toto oslabení ustál. Ve 28. minutě 
zápasu ujel agilní Klíma a  byl soupeřem 
faulován. Rozhodčí nařídil trestné stříle-
ní. To Klíma neproměnil, kvalita ledu již 
nebyla valná. 

Do poslední části hry nastupoval sou-
peř z Hrušek pouze na dvě pětky. Vytvo-
řil si sice tlak, ale do vyložených šancí se 
nedostával. Situaci neustál jejich trenér, 
který odešel ze střídačky. Trenér Adamo-
va reagoval na narůstající tlak a také zre-
dukoval sestavu. V čase 55:32 vyhodil puk 
na brankáře hostí Rychtecký a s chutí hra-
jící Bureš se pustil bezhlavě za ním. Osud-
nou chybu „vyrobil“ brankář. Atakující 
Bureš mu cvrnknul do  hokejky a  puk se 
odrazil do branky. To nahlodalo psychiku 
soupeře a ten se již na nic nezmohl. 

Adamov znova předvedl výborný tak-
tický, bojovný a disciplinovaný výkon. Ve-
likou zásluhu na výsledku má ve vynika-
jící formě chytající brankář Dobeš, který 
před sebe nevyrazil jediný puk a soupeř 
nemohl dorážet.

Dynamiters Blansko HK – TJ Spartak 
Adamov 4:3 SN (0:0, 2:2, 1:1- 1:0)

Branky a asistence za Adamov: 2x Milfait 
(Kilián, Klíma), Dostál (Toufar)

Poslední zápas sezóny sliboval zajímavý 
hokej. Předpoklady se naplnily a kdo přišel 
do ochozů, nelitoval. První třetina skončila 
sice bez branek, ale hokej diváky bavil.

Druhá třetina se začala dobře vyvíjet pro 
Adamov. Gólem Milfaita a Dostála šel do ve-
dení 2:0. Mladíci začali více bruslit a vytvá-
řeli si brankové příležitosti. Z tlaku Blansko 
vytěžilo a  v  průběhu 20 sekund srovnalo 
stav na 2:2.

Třetí část pokračovala vyrovnaně,  každý 
ze soupeřů čekal na chybu. Té se dopustili 
mladíci z Blanska a v osmé minutě třetí třeti-
ny šel Adamov do vedení brankou Mlifaita. 
Blansko vrhlo všechny síly do útoku, ale ne-
dařilo se mu vyrovnat. Už to vypadalo na ví-
tězství hráčů Adamova, ale … 5 vteřin před 
závěrečným hvizdem se vhazovalo v obran-
ném pásmu Adamova. Blansko bez bran-
káře a s šesti hráči v poli. Milfait si nedoká-
zal pohlídat buly, puk šel na hráče Blanska 
a ten 4 vteřiny před koncem propálil Dobe-
še a srovnal na 3:3.

Následovali tři samostatné nájezdy. 
Šťastnější bylo mužstva z Blanska. 

za hokejový oddíl 
Bc. Alois Kožený
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Turistika
Z vycházek 
Turistického oddílu 

Vycházka v neděli 28. února vedla z Bílo-
vic nad Svitavou do Obřan po nově uprave-
né cestě podél Svitavy. Zpět jsme se vrátili 
po cyklostezce po druhém břehu.

V   sobotu 12. března se na  vycházku 
mezi koniklece pod vedením Marty vydalo 
20 členů. Nejvhodnějším ročním obdobím 
pro návštěvu Kamenného vrchu je jaro, kdy 
na jižních svazích přírodní rezervace vyraší 

tisíce konikleců. Můžeme zde najít i spous-
tu dalších rostlin, kterým vyhovuje stepní 
prostředí a  také zajímavé ptáky či hmyz. 
Naše trasa vedla pod Červený kopec okolo 
lanového parku až na nádraží, celkem 8 km.

Pozvánky
Odbor turistiky KČT Adamov zve členy od-
boru a všechny příznivce pobytu v přírodě 
na turistickou akci:

PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP 2016 
VE ŽDÁNICÍCH
Vycházka se uskuteční v neděli 3. 4. 2016.
Trasy ze Ždánic do Bučovic dle propozic po-
řadatele.
Odjezd: ČD Adamov 7:37 hod. – Brno 8:15 
hod. Zpět z Bučovic každou hodinu.

Vycházku vede Marie Martincová.

ZE SENETÁŘOVA KOLEM 
BUDKOVANU
Vycházka se uskuteční v sobotu 16. 4. 2016.
Trasa: Senetářov – Budkovan – Jedovnice, 
délka vycházky 8 km.
Odjezd: ČD Adamov 8:20 hod. – Blansko bus 
8:43 hod. Zpět přes Blansko nebo Křtiny.
Vycházku vede Helena Kokrdová.

Kalendář akcí TJ Spartak-oddíl 
turistiky
  3. 4.  První jarní výšlap ve Ždánicích 
 16. 4. Ze Senetářova kolem Budkovanu 
  1. 5.  Máchův památník
  7. 5.  Bílé Karpaty

Velikonoční turnaje ve stolním tenisu
První březnový víkend se ve  sportovní 

hale na ulici Osvobození konaly rovnou dva 
turnaje ve stolním tenisu. Dne 5. 3. 2016 se 
konal turnaj dospělých a 6. 3. 2016 se konal 
turnaj mládeže. Nyní Vám přinášíme krátké 
shrnutí turnaje.

Celkově se sobotního turnaje zúčastnilo 
83 hráčů. Turnaj dospělých se dělil do  ně-
kolika kategorií: Dvouhra - muži do 3. ligy ČR 
- 63 hráčů, Dvouhra - muži a ženy na soupis-
kách regionu - 51 hráčů, Čtyřhry - 20 dvojic.

Kategorii Dvouhra - muži do 3. ligy ČR vy-
hrál David Palkovský (hráč extraligového 
DTJ Hradec Králové) v pětisetové bitvě nad 
Petrem Handlem (hráč 1. ligy TTC Moravské 

Vítězové turnaje: z leva David Palkovský, 
Luboš Dudík, Anička Halasová (hlavní 
rozhodčí) Petr Handl, Aleš Přikryl
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Slavie Brno) a  na  třetím sdíleném místě se 
umístil Luboš Dudík a Aleš Přikryl (oba z KST 
Blansko 2. liga).

Vítězem turnaje Dvouhra - muži a  ženy 
na  soupiskách regionu se stal Adam Zukal 
(Vysočany), druhou pozici obsadil Jiří Handl 
(Holásky), vzhledem k tomu, že se o třetí po-
zici nehrálo, tak tuto pozici obsadil Zbyněk 
Beneš (Adamov) a Michal Žáček (Vysočany).

Čtyřhru vyhrála dvojice Filip Štofka 
s  Petrem Handlem (TTC Moravská Slavie 
Brno) – jednalo se o  hlavní favority, druhé 
místo obsadil Aleš Přikryl (Blansko) s  Da-
videm Palkovským (DTJ Hradec Králové), 
třetí pozici vybojoval Luboš Dudík s  Jiřím 
Přikrylem (Blansko) a Martin Beníček (Nivni-
ce) s Karlem Fialou (Ivančice).

V  neděli 6. 3. 2016 se Okresního bodo-
vacího turnaje mládeže zúčastnilo 50 dětí, 
z  toho bylo 9 dětí z  Adamova. Nejlepší 
výsledek z  adamovských hráčů vybojoval 
Lubomír Bavlnka, následován Vilémem 
Flachsem.

Nejmladší hráči turnaje: Jindra Sotolář 
(Adamov), Filip Zukal (Blansko), Saša Dočkal 
(Adamov).

ŠACHY
Soutěže družstev

Áčko se po vítězství nad Lokomotivou D 
vrátilo do čela tabulky s jednobodovým ná-
skokem. Do  konce soutěže zbývá odehrát 
dvě kola. O dvě postupová místa do II. ligy 
jsou ve hře čtyři týmy ve dvoubodovém ro-
zestupu. 

Dramatický je i  závěr Okresního přebo-
ru pro adamovské Béčko. Bojuje se o  prv-
ní místo znamenající postup do  Krajského 
přeboru II. třídy. Na  čele jsou tři týmy se 
stejným ziskem bodů. Díky lepšímu skóre je 
Adamov první, ale čeká jej vzájemný souboj 
s třetím Sloupem.

Céčko už svoji soutěž dohrálo. Vítězstvím 
v  Knínicích udrželo výborné konečné tře-
tí místo s  jednobodovou ztrátou na  favo-
rizovaná první dvě družstva z  Rovečného 
a Kunštátu. Z celkového počtu 35 partií jich 
odehráli mládežníci 18 se ziskem 72% bodů. 

Krajský přebor I. třídy
TJ Spartak Adamov – ŠK Lokomotiva 
Brno D 4,5:3,5
1 Karel Kredl, Leoš Ševčík, Ján Mižák;  
0,5 Martin Handl, Karel Švehla, Pavel Masák.

Okresní přebor Blansko 
ŠK Jevíčko - TJ Spartak Adamov B 3:5
1 Petr Ležák, Petra Masáková, Pavol Mikuš; 
0,5 Radek Trmač, Jiří Wiezner, Zdenek Dvo-
řák, Petr Bednář.

Základní soutěž Blansko 
Malá Haná Knínice - TJ Spartak Adamov 
C 1,5:3,5
1 Pavol Mikuš, Vítek Sereda, Vít Uhlíř;  
0,5 Petr Bednář.

Olga Dvořáková stříbrná 
na MČR mládeže v šachu 

“Mistrovství České republiky mládeže” 
proběhlo v Koutech nad Desnou ve dnech 
5. - 12. března 2016 v hotelu Dlouhé Stráně. 
V mistrovských turnajích mládeže startova-
lo 168 dětí.

V  kategorii děvčat D12 startovala ada-
movská šachistka Olga Dvořáková. Olze se 
povedl úvod soutěže. Vyhrála prvních pět 
partií a  po  pátém kole vedla o  1,5 bodu. 
Půlbodové vedení si udržela i  přes prohru 
v 6. kole s pozdější vítězkou turnaje A. Lhot-
skou. Po  “půlce” v  dalším kole ji pomocné 
hodnocení odsunulo na druhé místo. V os-
mém kole se obě děvčata bodově odtrhla 
od  ostatních a  boj o  titul byl už jen jejich 
záležitostí. Bodů měla obě stejně a  pořa-
dí na prvních dvou místech už ovlivňovaly 
vzájemné výsledky jejich soupeřek.

Sportovní drama vyvrcholilo v  posled-
ním kole. Průběžné výsledky v  ostatních 
partiích zlepšily Olze pomocné hodnoce-
ní a v případě vítězství by vybojovala zpět 
první místo. Nerozhodný výsledek v  po-
slední partii turnaje nakonec přisoudil Olze 
výborné druhé místo a stříbrnou medaili.

Ve svém historicky třetím startu na MČR 
získala Olga druhé medailové umístění. 
Tentokrát stříbrné v kategorii D12, po zlatu 
v  kategorii D10. Poslední dvě sezóny Olga 
trénuje u GM Tomáše Poláka a jejich spolu-
práce přinesla vynikající výsledek. 

INZERCE
 ♦ 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.ma-
liribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba 
hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Koupím rodinný domek se zahra-
dou v  Adamově. Opravy nevadí. Tel.: 
774 193 566.

 ♦ Hledám ke  koupi byt v  Adamově. Tel.: 
721 332 622.

 ♦ OD  TESCO BRNO = Finanční služby. 
Navštivte náš stánek 2.patro elektro. 
SPLÁCEJTE MÉNĚ! Sloučíme Vám všech-
ny půjčky, konsolidujeme do  600.000,-
Kč s úrokovou sazbou od 6,9%. Dostane-
te okamžitou hotovost na účet a za řád-
né splácení Vám vrátíme část úroků zpět. 
Využít můžete také splátkového prodeje 
bez navýšení… Těšíme se na Vás! Krato-
chvílová Veronika. Telefon: 724 771 262, 
542 213 285.

 ♦ Hledám ke koupi byt v Adamově. Hoto-
vost. Tel. 720 598 284.

 ♦ Koupím garáž na  Ptačině, tel. 
724 587 322.

 ♦ Bezplatně ocením nemovitost pro po-
třeby dědického řízení. Volejte na  tel. 
604 533 466 nebo pište na karel.hynst@
re-max.cz.

 ♦ Koupím garáž na ulici Komenského. Tel: 
727 983 073.

 ♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových ja-
der. Provádíme obkladačské, podlahář-
ské, zednické práce. Více informací na-
jdete na  www.ADAMOstav.cz nebo tel. 
č. 603 752 493. 

 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepe-
ní koberců a  PVC, montáž plovoucích 
podlah dřevěných, korkových a  laminá-
tových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. č. 728  470  320, e-mail: zde-
nekcrom@seznam.cz.MČR mládeže, Kouty 2016 - D12: 2. Olga Dvořáková - Spartak Adamov, 

1. Anna Lhotská - OAZA Praha, 3. Petra Píšová - Spartak Vlašim
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PRO ZÁJEMCE O PRÁCI 

 

     Každý 3. čtvrtek v měsíci 
     od 16 hod. 
 

Společnost TE Connectivity v Kuřimi nabízí zájemcům o zaměstnání 
možnost blíže se seznámit s firmou, nahlédnout přímo do výroby a 
zeptat se na všechny otázky související s nabídkou pracovního 
poměru. 

Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou závodu se koná 
každý 3. čtvrtek v měsíci od 16 hod.: 17. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6. 
2016. 

Zájemci potvrdí svou účast na telefonním čísle 541 165 541 nebo                     
e-mailem na dod@te.com.  
 

Adresa firmy:  TE Connectivity (Tyco Electronics  Czech), 
K AMP 1293, Kuřim 

Možnost parkování:  na velkém parkovišti přímo před firmou 
 
 
PROGRAM 
16.00 – 16.40 zahájení, prezentace v zasedací místnosti                                                                

základní informace o  firmě TE Connectivity 
16.40 – 17.20 komentovaná prohlídka přímo ve výrobním 

provozu 
17.20 – 17.30 závěr 
 

TE Connectivity, jíž je Tyco Electronics Czech v Kuřimi součástí, je 
největším výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové 
techniky. Moderní závod se sídlem v Kuřimi (okr. Brno venkov, 7 km 
severně od Brna) se zaměřuje na výrobu pro automobilový průmysl 
(VW, Mercedes, Audi, Opel, BMW aj.). Zaměstnává přes 2500 
zaměstnanců. 

www.te.com www.te.jobs.cz 
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Zahradnický 
substrát 50 l

Mulčovací 
kůra 80 l

Přívěsný vozík 
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13, 
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou 
plochu

STABILNÍ KONSTRUKCE

VČETNĚ OPĚRNÉHO KOLEČKA S DRŽÁKEM

rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13, 
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou 

rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13, 
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou 

CERTIFIKOVÁNO DO

10.990,--

kola R 13

Značkové suché
maltové směsi 25 kg
beton B20, betonový potěr, samonivelační 
potěr, zdící malty, jádrové omítky pro ruční 
omítání, vápenný štuk, lepící a stěrkovací 
tmely na fasádní systémy

při paletovém odběru

ks od

42,--

Trávníkové hnojivo
proti mechu 10 kg
10 kg, vystačí na cca 285 m2, 
pro sytě zelený trávník

Muškáty převislé
Pelargonium peltatum 
košík 10 ks, jedinečné barvy a kvalita 

ZAHRADA

Tepelně izolační cihly 
GIMA PD – příčkovky, cihly
pero-drážka, rozměr 372 x 238 mm,  
tlouštka: 65, 115, 175, 240, 300, 365, 
400, 440 mm

STAVEBNINY

košík 10 ks

65,--

při paletovém odběru

ks od

13,5050

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY

50 l

69,-
80 l

80,--
Trávníkové hnojivo

10 kg

198,-
hnojivohnojivo

-

BRNO

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická •  Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
Tato nabídka platí od 1. 4. do 4. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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PC SERVIS
ADAMOV

Prodej počítačových sestav

Opravy počítačů a        
notebooků

Poradenství v oblasti IT

Garantovaná úspora 
3000 až 5000 KČ !

Zdeněk kufa
720 163 032

adaservis@email.cz

adaservis.webnode.cz

Dodávky počítačových 
sestav na zakázku

Super ceny 
a vysoká 
kvalita

Nechte se provést světem realit
Ing. Karlem Hynštem

volejte              

“Rychle, slušně, kvalitně”     

e-mail: karel.hynst@re-max.cz
více informací na: www.karelhynst.cz

Specializuji se na prodej a nákup
nemovitostí v Adamově a blízkém okolí

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 30.4.2016 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TV
45 programů v ceně (8x HD)

83 programů celkem (17x HD)

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, žádné závazky. Všechny NOVA programy na TV a STBoxech.

Kde je možné naladit?
PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+

Set-top box a televize:
Samsung Smart TV 2012 až 2015
 LG NetCast 2012 a 2013, WebOS

Panasonic VIERA

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO Programy takto označené
je možné sledovat kdekoliv v ČR.

GO EN

GO

GO

GO

EN GO

GO

CZ CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

HD

HD

HD

HD

HDCZ

CZ CZ

EN

EN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ

EN CZ EN CZ

EN CZ CZEN

Špičková česká přírodní kosmetika od věhlasného 
Karla Hádka. Žádné chemické konzervanty s dobrou 
snášenlivostí i pro velmi citlivou alergickou pleť.

Vysoce efektivní omlazení pleti s hyaluronanovými séry. 
Žádné injekce!! Zcela šetrné k pleti a zároveň vysoce efektivní.
Zajišťuje větší pevnost, objem, pružnost a zpomaluje stárnutí.

Naďa Ševčíková  Tel: 603 877 695
Opletalova 27, Adamov


