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Den dětí na kurtech Den dětí na šipkárně

Zábavné odpoledne v MKS pro děti a seniory
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KALENDÁŘ AKCÍ
Datum Akce Pořadatel

27.6.2016 16:30
„PŘI KÁVĚ O KÁVĚ, JEJÍM PĚSTOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, PŘÍPRA-
VĚ I KONZUMACI...“

MKS Adamov

1.7.2016 19:00 Letní noc Adamov 2016 Miloslava Peterková

2.7.2016
I. PRÁZDNINOVÝ VÝLET: PEKLO - ČERTOVINA, POHÁDKOVÁ 
VESNIČKA

MKS Adamov

9.7.2016 21:30 LETNÍ KINO - KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ MKS Adamov

20.7.2016 II. PRÁZDNINOVÝ VÝLET - BOSKOVICE MKS Adamov

6.8.2016
III. PRÁZDNINOVÝ VÝLET: STEZKA V OBLACÍCH - DOLNÍ MO-
RAVA

MKS Adamov

20.8.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - St.B Jabloňany AJETO Adamov

1.9.2016
„ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH“ - divadelní 
představení

MKS Adamov

10.9.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - AC Kozárov AJETO Adamov

24.9.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - DKS KOPEČEK Rájec AJETO Adamov

1.10.2016 ZÁJEZD DO OSVĚTIMI MKS Adamov

8.10.2016 16:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC DYNAMO Čížovky AJETO Adamov

22.10.2016 16:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC Šebetov AJETO Adamov

VOLNÝ BYT 
v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

V  souladu s  Pravidly pro poskytování nájmů v  Domě 
s  pečovatelskou službou v  majetku Města Adamova 
informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil jeden 
jednopokojový byt, který je bezbariérový, a to byt č. 01 
v 1. nadpodlaží. 
Občané, kteří mají zájem o  přidělení bytu v  Domě 
s pečovatelskou službou v Adamově a dosud si nepo-
dali žádost, mají možnost tak učinit. Žádost o zařazení 
do evidence žadatelů o byt v DPS Adamov spolu s vy-
plněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně 
se žádostí, je nutné odevzdat co nejdříve, nejpozději 
do 25. 7. 2016 na Městský úřad v Adamově, Pod Horkou 
101/2, 679 04 Adamov. 
Žádost je možno získat také z  internetových stránek 
na  adrese www.adamov.cz, kde jsou uvedena i  pra-
vidla pro přidělování bytů. Bližší informace obdržíte 
osobně v  úřední dny na  odboru sociálních a  správ-
ních věcí MěÚ Adamov nebo na  telefonním čísle 
516 499 624 nebo 602 788 015. 

Informace pro občany



3

Z jednání Rady města Adamova
Na 39. schůzi Rady města Adamova konané dne 9. 5. 2016 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spo-
lupodílet na konání akce „Dětský den za účasti složek záchran-
ného systému“, kterou za pořadatele zastupuje paní Bc. Sandra 
Kejíková a která se bude konat dne 28. 5. 2016 v lokalitě Skla-
ďák.
Rada města Adamova schválila text Zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku na  služby na  realizaci projekčních čin-
ností na akci „Sadová, rozšíření parkovacích míst“, zároveň bylo 
schváleno složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komi-
se pro vyhodnocení veřejné zakázky.
Se společností Služby Blansko, s. r. o. byla schválena Smlouva 
o výpůjčce na soubor movitých věcí, a to kotců pro umístění psů.
V  Domě s  pečovatelskou službou na  ul. Komenského 1 bude 
ke  dni 31. 5. 2016 dohodou ukončena smlouva o  nájmu bytu 
zvláštního určení. Doporučení na  uzavření nové nájemní 
smlouvy bude Radě města předloženo po  aktualizaci žádostí 
o byt v DPS a zasedání pracovní skupiny, která sestaví pořadí 
žadatelů.
Na dobu 6 měsíců, a  to do 31. 12. 2016, byla prodloužena ná-
jemní smlouva na užívání bytu č. 53 v bytovém domě Komen-
ského 6.
Rada města Adamova schválila smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. PV-014330036725/001 (umístění distribuční soustavy 
– rozvaděč VN a  kabelové vedení VN) mezi Městem Adamov 
a společností E.ON Distribuce, a.s. dle geometrického plánu č. 
903-5591/2015, zpracovaného firmou ADITIS s. r. o.
Byl schválen Dodatek k  licenční smlouvě č. 92056, která byla 
uzavřena se společností TRIADA, spol. s r. o. Tímto dodatkem je 
doplněno užívání modulů Monitor insolvencí a Platební karty 
pro MěÚ v rámci programu MUNIS.
K zajištění možnosti plateb občanů na pokladně MěÚ prostřed-
nictvím platebních karet byla schválena Smlouva o  přijímání 
platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce platební-
ho terminálu s příslušenstvím mezi Městem Adamov a Českou 
spořitelnou a. s.
Moravskému rybářskému svazu, z. s., pobočnému spolku Ada-
mov, byla schválena neinvestiční dotace ve  výši 7.000,- Kč 
na pokrytí nákladů spojených s pořádáním sportovní akce – ry-
bářských závodů u příležitosti MDD v r. 2016.
Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 
5/2016, která bude provedena v účetním období 4/2016.
Na 40. schůzi Rady města Adamova konané dne 30. 5. 2016 
vzala Rada města na vědomí předložené zápisy ze 17. zasedání 
Kulturně informační komise konaného dne 17. 5. 2016 a z 13. za-
sedání komise PZMA a MA21 konaného dne 10. 5. 2016.
Rada města Adamova udělila v souladu s vyhláškou č. 4/2012 
o udržování a čistoty pořádku ve městě Adamově, článku 5, vý-
jimku pro pořádání akce „Letní noc Adamov 2016“, konanou 
dne 1. 7. 2016, týkající se doby ukončení veřejné produkce hud-
by s tím, že konec této akce je povolen do 02:00 hodin. 

V souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Dodatek č. 1 k vnitř-
nímu předpisu č. 1/2014 - Pravidla pro zadávání veřejných za-
kázek. 
Na  užívání uvolněného bytu zvláštního určení č. 22 v  Domě 
s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 byla s žadatelem 
umístěným na 1. místě v pořadí žadatelů sestaveném pracovní 
skupinou, uzavřena Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení č. 
01/2016/B.
Rada města Adamova schválila v  souladu se zněním Pravidel 
pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova vyřazení žá-
dosti o pronájem bytu na vlastní žádost žadatele, neboť důvod 
zařazení žadatele do pořadí již pominul. 
Byl schválen záměr společnosti ČEPRO, a. s. pronájmu části po-
zemku parc. č. 450/9 v k. ú. a obci Adamov využívaný touto spo-
lečností. 
Rada města Adamova vzala na vědomí protokol o jednání hod-
notící komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k za-
kázce malého rozsahu na  služby „Svoz komunálního odpadu 
pro město Adamov 2“ a  rozhodla o výběru nejvýhodnější na-
bídky a  přidělení zakázky vítěznému uchazeči – společnosti 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se kterou bude uzavřena 
Smlouva o zabezpečení sběru, svozu, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
Z důvodů plánovaného provedení okrasné výsadby a osazení 
laviček na části pozemku parc. č. 463/1 při chodníku na náměstí 
Práce byla uzavřena se společností Eden Europe, s. r. o. nájemní 
smlouva na využití části tohoto pozemku.
Římskokatolické farnosti Adamov byla poskytnuta neinvestiční 
dotace z rozpočtu města ve výši 3.000,- Kč na akci „Noc kostelů“, 
pořádanou dne 10. 6. 2016. 
Rada města Adamova schválila provedení přezkoumání hospo-
daření Města Adamova za rok 2016 Krajským úřadem Jihomo-
ravského kraje.
Rada města Adamova vzala na vědomí změny rozpisu rozpočtu 
č. 6/2016 a 7/2016.
V  souladu s  ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, byl ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové orga-
nizaci, schválen záměr zřídit ve školním roce 2016/2017 příprav-
nou třídu pro děti s odkladem školní docházky.

 Bc. Roman Pilát, MBA,  starosta města Adamova

Změna jednatele Adavaku
Dovolujeme si oznámit všem občanům, že s účinností od 1. 3. 
2016 došlo ve společnosti ADAVAK, s. r. o. ke změně jednate-
le společnosti. Novým jednatelem společnosti se ke stejnému 
datu stává Ing. Martin Hroz, který nahrazuje ve funkci Ing. Jiřího 
Charváta, MSc, MBA. Tímto bychom rádi poděkovali bývalému 
jednateli za patnáct let úspěšně odváděné práce pro městskou 
společnost a popřáli mu mnoho dalších úspěchů v profesním 
životě.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města Adamova; 
Jiří Němec, místostarosta města Adamova

Upozornění na uzavření Městského 
úřadu v Adamově
Vážení občané, z  technických důvodů bude ve  dnech 
od 20. 7. 2016 do 22. 7. 2016 Městský úřad pro veřejnost 
zcela uzavřen.

Poděkování
Děkuji paní Jitce Králíčkové a  adamovským občanům 
za hojnou účast a pěknou atmosféru na koncertě - bese-
dě k mým osmdesátinám dne 12. 5. 2016. 

Emeritní prof. Julie Drápelová
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Zprávy z matriky
V sobotu dne 11. června 2016 proběhlo 
na Městském úřadě v Adamově vítání občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti: 
 11. 2. 2015 Štěpánka Procházková, Komenského 23
 4. 2. 2016 Jan Drápal, Petra Jilemnického 11
 18. 2. 2016 Anna Knotková, Petra Jilemnického 29
 16. 3. 2016 Karolína Chalupová, Fibichova 12
 2. 4. 2016 David Musil, Ronovská 6
 10. 4. 2016 Jan Klimeš, Sadová 16
 18. 4. 2016 Emma Nejezchlebová, Petra Jilemnického 9

Blahopřejeme
 1. 6. 2016 Vladimír Čech, 89 roků, Komenského 25
 1. 6. 2016 Jaroslava Sehnalová, 89 roků, Osvobození 25
 1. 6. 2016 Josef Hloušek, 81 rok, Komenského 9
 6. 6. 2016 Jarmila Lišková, 70 roků, Družstevní 10
 8. 6. 2016 Božena Svobodová, 87 roků, Tererova 1
 9. 6. 2016 Františka Králíčková, 87 roků, P. Jilemnického 6
 12. 6. 2016 Marie Kocmanová, 75 roků, Sadová 21 
 13. 6. 2016 Jiřina Zahradníčková, 88 roků, Komenského 23
 14. 6. 2016 Růžena Kmentová, 88 roků, Petra Jilemnického 19
 16. 6. 2016 Jana Prokopová, 81 rok, Údolní 2
 19. 6. 2016 Miluška Nejezchlebová, 83 roky, Komenského 1
 20. 6. 2016 Ludmila Bohatcová, 70 roků, Sadová 27
 24. 6. 2016 Vlasta Beníšková, 80 roků, Sadová 23
 28. 6. 2016 Ing. Miloš Hladký, 86 roků, Údolní 1
 28. 6. 2016 Květoslava Nezvalová, 82 roky, Blažkova 2
 28. 6. 2016 Pavel Prudík, 70 roků, Fibichova 11
 29. 6. 2016 Marie Ondrová, 70 roků, Sadová 19

Blahopřejeme k sňatku
 11. 6. 2016 Antonín Filip – Veronika Kratochvílová, sňatek 

MěÚ Adamov

Úmrtí
 20. 5. 2016 Zdeňka Staníčková, roč. 1930, Petra Jilemnického 6
 23. 5. 2016 Božena Tomášková, roč. 1938, Komenského 19
 23. 5. 2016 Petr Kubíček, roč. 1945, Komenského 23
 3. 6. 2016 Josef Lachman, roč.1923, Komenského 11
 5. 6. 2016 Věra Casková, roč. 1930, Opletalova 28
 6. 6. 2016 Mária Třasáková, roč. 1933, Komenského 19
 14. 6. 2016 Marie Hloušková, roč. 1944, Komenského 9

Provoz ordinací 
o prázdninách
Rozpis dovolených během letních prázdnin 
v Adamově.

AZZA spol. s r. o., Adamov
 • MUDr. Alžběta Martincová: 4. 7. - 8. 7.; 1. 8. - 12. 8.; 5. 9. - 9. 9. 
 • MUDr. Alena Bernášková: 1. 7.; 4. 7.; 25. 7. - 5. 8.; 22. 8. - 26. 
8.; 1. 9. - 2. 9. 
 • MUDr. Zdeňka Škvařilová: 11. 7. - 22. 7.; 15. 8. - 26. 8.; 29. 8. 
- 30. 8. 

INTERNÍ AMBULANCE
 • MUDr. Petra Vodáková: 4. 7. - 15. 7.; 15. 8. - 19. 8. 

ZUBNÍ ORDINACE 

 • MUDr. Břetislav Hošák: 1. 7. - 7. 7.; 11. 7. - 22. 7.; 15. 8. - 19. 8.
 • MUDr. Kateřina Hošáková: 1. 7. - 7. 7.; 11. 7. - 22. 7.; 15. 8. - 19. 8.
 • MUDr. Eva Tomaštíková: 4. 7.; 11. 7. - 22. 7.
 • MUDr. Jan Well: 4. 7. - 8. 7.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
 • MUDr. Zuzana Kuchařová: 4. 7.; 11. 7. - 22. 7.; 8. 8. - 19. 8. 

DĚTSKÝ LÉKAŘ 
 • MUDr. Lenka Košťálová: 7. 7.; 8. 7.; 25. 7. - 5. 8.; 22. 8. - 2. 9.

UPOZORNĚNÍ
V období do 1. 7. 2016 – 31. 12 2016 budou 
úřední hodiny Úřadu práce ČR, kontaktní-
ho pracoviště Blansko, výjezdového praco-
viště Adamov  realizovány v těchto dnech:

14. července 2016 20. října 2016
25. srpna 2016  10. a 24. listopadu 2016
15. a 29. září 2016 15. prosince 2016

vždy od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
JUDr. Jitka Lorková

ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Nefunkční zářivky sbírá 
EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani vý-
bojky rozhodně nepatří do  běžné popelnice na  směsný 
odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale 
navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto 
nesmějí skončit na skládce. 

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, 
kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3 – 5 mg je-
dovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit 
lidské zdraví i  životní prostředí. Kromě rtuti je v  úsporných 
zářivkách obsažena i  řada druhotných surovin: hliník, mosaz 
a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Re-
cyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatrav-
ňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť 
je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako 
technický materiál nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. 
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Znovu je tak možné pro další výrobu použít 95 - 100 % materi-
álu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji 
odevzdat k  recyklaci, rádi vám poradíme. Nejjednodušší je 
odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. 
Další možností je odvézt nefunkční zářivku spolu s  dalším 
elektroodpadem do  sběrného dvora firmy GAMA J+P, spo-
lečnost s  ručením omezeným, Kolonie 302, Adamov, kde je 
otevřeno pondělí, středa, pátek od 10.00 do 18.00 hod mimo 
státem uznané svátky. Obsluha sběrného dvora ji zdarma pře-
vezme a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní sys-
tém EKOLAMP, který v  České republice funguje již od  roku 
2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na  náklady provo-
zu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejne-
rů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří 
Město Adamov finanční prostředky, které bychom jinak muse-
li vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského 
roku podařilo recyklovat téměř 5 milionů zářivek a  výbojek. 
To představuje cca 25  kg toxické rtuti, která by jinak mohla 
znečistit vodu o  objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte 
i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte 
úsporky do koše.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočte-
te na www.ekolamp.cz.

TOP10 problémů Fóra 2015
Zvelebení studánky Ptačí svatyně
Podnět ke  zvelebení lokality Ptačí svatyně vzešel z  tematic-
kého okruhu Život-
ní prostředí. Jedná se 
o  místo ležící v  těsné 
blízkosti města, které 

je pod správou Mendelovy univerzity. Adamovští občané ho 
často navštěvují zejména kvůli vodě, která ze studánky vyté-
ká. Pro delší odpočinkový pobyt však toto místo nic nenabízí 
a i vzhledově se vyjma málo udržovaného palouku příliš neli-
ší od okolního lesa. Zlepšení vzhledu okolí studánky byl také 
nejčastější námět, jenž se objevil v  tipech na  zvelebení stu-
dánky od účastníků letošního Dne Země, který u ní v dubnu 
zorganizoval spolek OKRAS. Právě tento spolek pro ochranu 
přírody v oblasti Moravského krasu a přilehlého okolí se v pro-
vedení úprav vedoucích ke zlepšení vzhledu lokality studánky 
angažuje nejvíce.
Uvedený zámysl zvelebení okolí studánky byl představiteli 
spolku v zimních měsících projednán s ing. Mauerem, zástup-
cem ředitele Školního lesního podniku Křtiny. Podnik bude 
podle jeho vyjádření podporovat provedení takových úprav, 
které zachovají historický duch této lesní stavby. K získání ná-
vrhu možných úprav byla vyhlášena soutěž pro studenty za-
hradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity. V září 
budou tyto návrhy vystaveny v prostorách Městského kultur-
ního střediska, aby se s nimi mohla adamovská veřejnost se-
známit. K  jednotlivým návrhům budou moct návštěvníci vý-
stavy vyjádřit svůj názor a přispět tak nejen k výběru nejvhod-
nější varianty, ale i  k  jejímu případnému vylepšení. O  kon-
krétním termínu konání výstavy budou občané informování 
v příštím čísle Zpravodaje a na webu města.
Tato výstava bude s  největší pravděpodobností probíhat 
v době, kdy se uskuteční další setkání adamovských obča-
nů na Veřejném fóru. Setkání bude v letošním roce uspo-
řádáno v úterý 20. září v pozdních odpoledních hodinách. 
Účastníci fóra budou informování o krocích, které byly učině-
ny pro odstranění problémů vybraných v  loňském roce. Já-
drem setkání opět bude diskuse v šesti tematických okruzích 
pod vedením garantů. Tato diskuse by měla vyústit ve formu-
lování tuctu problémů, na nichž se přítomní shodnou, že by se 
jimi měla samospráva města v roce 2017 zabývat. Detailnější 
pozvání prostřednictvím plakátů, Zpravodaje a internetových 
aplikací bude zveřejněno na přelomu měsíců srpna a září.

Komise PZMA a MA21
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Červenec
2.7. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289
3.7. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
5.7. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 

24 
516 454 046

6.7. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
9.7. MDDr. Keprtová Boskovice, Lidická 8 516 453 998
10.7. MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, 

Sadová 33
516 488 452

16.7. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
17.7. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové 

nám. 16 
733 644 499

23.7. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic 516 452 808
24.7. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice 

Boskovice
516 491 263

30.7. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460
31.7. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460
Srpen
6.8. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291
7.8. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, 

Sadová 33
516 488 457

13.8. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové 
náměstí 2345/12

516 453 997

14.8. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, 
Sadová 33

516 488 456

20.8. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové 
nám. 16 

774 177 804

21.8. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 
24 

516 454 046

27.8. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 
468/2

516 474 488

28.8. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
Září
3.9. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice 

Boskovice
516 491 263

4.9. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
10.9. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. 

středisko
725 415 615

11.9. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
17.9. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422
18.9. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538
24.9. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, 

Sadová 33
516 488 453

25.9. MUDr. Řehořek 
(MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, 
Sadová 33

516 488 453

28.9. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326

Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 2. pololetí 2016
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin

Říjen
1.10. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
2.10. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. 

Míru 492
516 477 319

8.10. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665
9.10. MDDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998
15.10. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. 

středisko
516 442 726

16.10. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 
1222/15

605 184 479

22.10. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
23.10. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, 

Sadová 33
516 488 454

28.10. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. 
středisko

608 220 806

29.10. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
30.10. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
Listopad
5.11. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800
6.11. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smet. nám. 327 516 446 398
12.11. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, 

Sadová 33
516 488 455

13.11. MUDr. Well Adamov, Smetanovo 
nám. 327 

516 447 605

17.11. MUDr. Zouharová Poliklinika Blansko, 
Sadová 33

516 488 450

19.11. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
20.11. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo 

náměstí 18
516 474 018

26.11. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, 
Rodkovského 2

607 812 963

27.11. MDDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
Prosinec
3.12. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
4.12. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
10.12. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové 

nám. 16 
774 710 550

11.12. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788
17.12. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786
18.12. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055
24.12. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
25.12. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4 516 446 428
26.12. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155
31.12. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289
1.1. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Službu zajišťuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin.  

O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu

EW_INZ_210x297+5_V03.indd   1 25.2.16   15:17
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Pravidla pro přidělování 
vývěsních skříněk - 2016
Rada města Adamova na  svém 38. zasedání dne 27. 4. 2016 
odsouhlasila návrh vnitřního předpisu č. 2/2016 - Pravidla pro 
přidělování vývěsních skříněk včetně příloh. Poslední aktua-
lizace v roce 2015 navyšovala počet vývěsních skříněk města 
z 19 na 23 kusů. Přibyly 4 kusy v průchodu Domu služeb na ul. 
Družstevní. V roce 2016 bylo rozhodnuto podobně jako u vý-
věsních ploch o  postupném celkovém zlepšení stavu vývěs-
ních skříněk rozmístěných po městě. První na řadu přicházejí 
vývěsní skříňky na Smetanově náměstí, které jsou v současné 
době již velmi opotřebované a mnohé již nelze ani řádně uží-
vat.
Zastupitelstvem města byly vyčleněny potřebné finanční pro-
středky a zakoupeny skříňky zcela nové. Budou uzavřeny nové 
smlouvy o nájmu nebo o výpůjčce. Dle vzorů, které tvoří přílo-
hu předpisu, a za ceny uvedené v ceníku.
V dalších letech by měly následovat skříňky na Kolonce a Pta-
čině. Dojde k sjednocení plateb za nájem. Následné udržování 
a opravy bude zajišťovat pro všechny nájemce či vypůjčitele 
odbor správy majetku města.

Volby 2016
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. 4. 2016, 
zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 138/2016 Sb., 

jsou vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České 
republiky a volby do zastupitelstev krajů.

Konání voleb se uskuteční ve dnech 7. – 8. 10 2016.
Upozorňujeme tímto občany, kteří volí v Adamově ve voleb-
ním okrsku č. 2 na změnu volební místnosti pro konání těchto 
voleb.
Z organizačních a technických důvodu bude volební místnost 
zřízena ve  společenské místnosti Domu s  pečovatel-
skou službou (DPS) na  Komenského 1. Tedy v  bezpro-
střední blízkosti Základní a mateřské školy na Komenského 4, 
kde byla volební místnost dosud.
Do budovy DPS je rovněž bezbariérový přístup a volby zde bu-
dou realizovány obvyklým způsobem.

Volební okrsek č. 2 jsou ulice: 
Komenského, Lesní a Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27.

Školení členů OVK
Upozorňujeme rovněž všechny členy okrskových volebních 
komisí (OVK), že školení členů OVK se uskuteční v  pondělí 

19. 9. 2016 ve  14:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ 
Adamov, Pod Horkou 2.

Pro členy okrskových volebních komisí jsou závazné 
termíny:
 • 1. zasedání okrskových volebních komisí – středa 14. 9. 2016 
v 15:00 hod.
 • školení okrskových volebních komisí – pondělí 19. 9. 2016 
ve 14:00 hod.

Údržba zeleně 
s ohleduplností 
Vážení občané, děkujeme Vám za průběžné provádění údrž-
by pozemků v zastavěné části města, kterou přispíváte ke zve-
lebení Adamova a zlepšení životních podmínek v něm. V této 
souvislosti Vás však žádáme o zachování ohleduplnosti vůči 
svému okolí při provádění udržovacích prací a dovolujeme si 
na tomto místě citovat ustanovení bodu č. 7.4. Obecně závaz-
né vyhlášky města Adamova č. 4/2012 O udržování čistoty a 
pořádku ve městě Adamově, který zní: „Každý je povinen zdr-
žet se o nedělích a státem uznaných svátcích v době od 06.00 
do 10.00 hodin a v době od 18.00 do 22.00 hodin a dále po 
dobu nočního klidu, veškerých prací spojených s užíváním za-
řízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.“     

Oprava technologie na ČOV
Ve dnech od 27. 5. do 2. 6. byla dokončena oprava aeračního 
systému v nitrifikační nádrži na naší čistírně odpadních vod. 
Proces nitrifikace je jedním z několika stupňů biologického 
čištění odpadních vod, kde po vstupu kalu do oběhové nádrže 
dochází k odstranění organických látek. To se děje za pomo-
ci aerátorů, které jsou instalovány na dně nádrže a dodávají 
vzduch přes difuzory. Společně s dalšími mechanickými pro-
cesy na ČOV je tak zajišťováno účinné čistění odpadních vod 
města Adamova. 
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Nové výsadby okrasné zeleně
V rámci naplňování záměru postupně vhodně doplnit a  roz-
šířit plochy okrasné zeleně na území města byly v uplynulých 
týdnech realizovány výsadby v níže uvedených lokalitách.

Ulice Nádražní - ostrůvek u zastávky MHD vedle 
areálu A centra
Nevyužívaná plocha v bezprostřední blízkosti zastávky MHD, 
doposud pokrytá mulčem, prošla výraznou proměnou. Zá-
klad nové okrasné plochy nyní tvoří lomový kámen. Jedná se 
o kombinaci moravské droby a břidlice různých frakcí, od soli-
térních kusů až po drobnou štěpku. Kamenná plocha je zjem-
něna kompozicí okrasných trav (různé druhy ozdobnic, docha-

nů a ostřic) a nenáročných trvalek a polokeřů okrasných kvě-
tem nebo listem (kakost, dlužicha, astra, denivka, levandule, 
svatolina, šanta, šuškarda, rozchodník atd.).

Náměstí práce - okrasné kontejnery a popínavky 
v ploše u trafostanice 
V rámci pokračování další etapy prací spojených s  revitaliza-
cí ploch na nám. Práce bylo provedeno doplnění štěrkových 
ploch o soubor okrasných kontejnerů s okrasnou zelení. Nové 
kontejnery jsou osázeny kombinací ozdobných trav (ozdob-
nice čínská) a nenáročných trvalek a dřevin (dlužicha, dřišťál, 
rozchodník, třapatkovka) zajišťující celosezónní pestrost, kte-
rá bude v  jarním období posílena kvetoucími cibulovinami. 
Pohledově příjemné řešení stávající nevzhledné betonové zdi 



10

okolo trafostanice zajistí řada přísavníků trojcípých a během 
léta bude tato zelená plocha zpestřena květy opakovaně kve-
toucích pnoucích růží.

Lokalita U kostela - okrasné kontejnery 
u zdravotního střediska

Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců bylo provedeno oddě-
lení vymezených parkovacích stání od ploch určených výhrad-
ně pro pěší, a to formou umístění souboru okrasných květiná-
čů. Zde je sladěna krása neúnavně kvetoucích pokryvných růží 
s jemností levandule úzkolisté, přičemž zeleň opticky zmírňu-
je pohled na  rozsáhlé plochy dosluhující chodníkové dlažby 
čekající na plánovanou opravu.

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 červenec 2016
pátek 1. 7. Vodní přestřelka aneb souboj vodními 
pistolemi s klubem MKM Ptačina
úterý 5. 7. Státní svátek - zavřeno
středa 6. 7. Státní svátek - zavřeno
čtvrtek 7. 7. Promítání filmu od 15:30 h 
pátek 8. 7. Sportovní hry na hřišti u ZŠ
úterý 12. 7. Tvořivá dílna 
středa 13. 7. Výšlap na Nový hrad
čtvrtek 14. 7. Promítání filmu od 15:30 h
pátek 15. 7. Fotbalový zápas od 15:00 h na hřišti u ZŠ
úterý 19. 7. Tvořivá dílna
středa 20. 7. Stolní hry
čtvrtek 21. 7. Promítání filmu od 15.30 h
pátek 22. 7. Stolní hry 
úterý 26. 7. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 27. 7. Výlet do Boskovic
čtvrtek 28. 7. Promítání filmu od 15:30 h
pátek 29. 7. Posezení a pokec na různá témata

Program na měsíc srpen 2016
úterý 2. 8. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 3. 8. Stolní hry
čtvrtek 4. 8. Promítání filmu od 15:30 h 
pátek 5. 8. Hudební den – každý z nás je DJ
úterý 9. 8. Tvořivá dílna 
středa 10. 8. Výlet do Sloupu
čtvrtek 11. 8. Promítání filmu od 15:30 h
pátek 12. 8. Sportovní hry na hřišti u ZŠ
úterý 16. 8. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 17. 8. Stolní hry 
čtvrtek 18. 8. Promítání filmu od 15.30 h
pátek 19. 8. Posezení a pokec na různá témata
úterý 23. 8. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 24. 8. Výlet do Bílovic nad Svitavou
čtvrtek 25. 8. Promítání filmu od 15:30 h
pátek 26. 8. Sportovní hry na hřišti u ZŠ
úterý 30. 8. Tvořivá dílna
středa 31. 8. Rozloučení s prázdninami - diskotéka

V  DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN JE PROVOZNÍ DOBA od  11:00 
do 17:00 h. Přejeme všem krásné a pohodové letní prázd-
niny.

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

AKCE na ČERVENEC:

Pátek 1. 7. 2016
„VODNÍ PŘESTŘELKA“
Zveme všechny malé i velké na „bitvu s vodními pistolkami“. 
Akce bude probíhat na terase před MKM. Vodní pistolky a děla 
s sebou. Začátek ve 14:30 hodin

Čtvrtek 7. 7. 2016
TVOŘIVÁ DÍLNA
Budeme vyrábět papírová ozdobná akvária. K  jejich výrobě 
budete potřebovat temperové barvy, štětečky a větší papíro-
vou krabici. Tvoříme od 14:30 hodin.

Středa 13. 7. 2016
MALUJEME NA KAMENY
Na  terase před MKM. S  sebou si přineste: temperové barvy 
a štětečky. Začátek v 16:00 hodin.

Čtvrtek 21. 7. 2016
„VAŘÍME“
Společně si připravíme rozmanité druhy zeleninových salátů. 
S sebou si přineste různé druhy zeleniny (rajčata, okurky, zelí, 
různé druhy salátů, zelí…). Ingredience k dochucení salátů bu-
dou v klubu připraveny. Začátek v 9:30 hodin.Turnaj pro děti 
a mládež. Soutěžíme o sladké odměny. 



11

Městské kulturní středisko 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

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22

Vás ve dnech

1. - 15. července 

a dále

od 1. do 12. srpna 2016

  zve do MKS na Ptačině k prohlídce výstavy nazvané

POHÁDKOVÝ SVĚT MARTY ZVĚŘINOVÉ 
                                    

Výstava je přístupná v pracovních dnech v době od 13:00 do 16:30 h.

PRÁZDNINY S MKS ADAMOV…
Stejně jako v předešlých letech i letos se pro vás městské kulturní středisko na prázdniny nezavírá, ale i na letní měsíce 

připravuje „směsici kultury“ v různorodé podobě. A tak se můžete těšit na výstavu, pohádku, letní kino, medobraní, výlety 
a zájezd do divadla. Zde je naše konkrétní nabídka a pozvání současně.
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Městské kulturní středisko Adamov
spolu se společností

srdečně zve adamovskou veřejnost na promítání filmů v rámci akce 

„LÉTO PLNÉ ČESKÝCH FILMŮ 2016“

5. července 2016    JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK                              komedie 
Po 12 letech na plátna kin vrací legendární filmoví Básníci.                                       
/vstupné dobrovolné/                                                                                         
6. července 2016   SEDMERO KRKAVCŮ                                                   pohádka 
Sedmero krkavců je česká filmová pohádka režisérky Alice Nellis. Pohádkový příběh 
vychází z klasické pohádky Boženy Němcové.                                                                                

7. července 2016   ŽIVOT JE ŽIVOT                                                            komedie 
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po boku svých tří dcer 
rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si pravý 
opak...                                                                                                                                                     

8. července 2016   GANGSTER KA                                                      krimi/drama 
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý 
podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i monstrózního 
kapitálu...                                                                                                                                               
/vstupné na filmy uváděné 6., 7. a 8. července – příspěvek na konto Bariéry/                                                

9. července 2016  RODINNÝ FILM                                                           drama 
Rodinný film je český film režiséra Olma Omerzu. Vypráví o dvou teenagerech, kteří po 
odjezdu rodičů zůstanou sami doma…                                                                                             
/vstupné dobrovolné/

Akci podpořila firma: ČEZ Energo, s.r.o.                       
Občerstvení zajišťuje: Kavárna Limetka Adamov 

Promítáme vždy od 21:15 hodin
na hřišti u školy Ronovská.
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 MKS Adamov vás zve na:

Adamovské
MEDOBRANÍ

8. července 2016 v 17:00 h.
u mž. Rybářových /Fibichova 20/ 

Povídání o včelách bude doplněno
ochutnávkou včelích produktů.

Zájemce o účast na medobraní
prosíme o přihlášení se na telefonu
607 518 104 nebo prostřednictvím

e-mailu mks@mks-adamov.cz
do 4. 7. 2016. 

 MKS Adamov pořádá:

POHÁDKOVOU
PRÁZDNINOVOU TERASU
Účinkuje: Divadlo Paravánek

Pohádka o holčičce, která tráví
prázdniny u své kouzelné babičky

Hermíny a čeká ji spousta
zvláštních zážitků. Do pohádky se

zapojí i dětské publikum. 

 

PRÁZDNINOVÁ NÁVŠTĚVA DIVADEL
• 1. ZÁŘÍ 2016            ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH

Autor: Richard Alfieri 
Režie: Zdeněk Dušek 
Hrají: Chantal Poullain, Pavel Kříž 
Délka představení: 140 min + přestávka 
Cena: 570,- 

Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději!

Zprvu se před sebou se přetvařující postavy 
Michael Minetti – učitel tance a Lily Harrison, 
která si učitele najala, postupně jeden druhému 
otevírají. 

          Původně avizované pozvání na letní scénu divadla Radost neplatí – Divadlo  
          Radost muselo z důvodu uzavírky ulice Cejl původně plánovaný pázdninový   
          program zrušit. 
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PRÁZDNINOVÉ VÝLETY

První: 2. července 2016
PEKLO ČERTOVINA + POHÁDKOVÁ VESNIČKA PODLESÍČKO
Peklo jak se patří navštívíme v rámci našeho prvního prázdninového výletu. Odpoledne bude 
pak patřit „pohádkové vesničce“ v Podlesí.
Druhý: 20. července 2016
ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ BOSKOVIC
Bývalé židovské ghetto v Boskovicích patří k nejzachovalejším židovským městům v České 
republice. Vyrostlo kdysi v těsném sousedství Masarykova náměstí na úpatí Hradského kopce 
a dnes tvoří centrum památkové zóny. Židovskou čtvrtí prochází naučná stezka Památky 
židovského města v Boskovicích. V Boskovicích stály tři synagogy, zachovala se pouze 
synagoga maior. Naproti synagoze je možné navštívit židovskou rituální lázeň, tzv. mikve. 
Třetí: 6. srpna 2016
„STEZKA V OBLACÍCH“ DOLNÍ MORAVA
Na Dolní Moravě se v prosinci 2015 otevřela nová stavba, která návštěvníkům umožní projít se 
v korunách stromů s jedinečným výhledem na horské masivy v okolí. Svým tvarem má 
připomínat let nočního motýla. "Stezka v oblacích" vzniká poblíž horní stanice lanovky Sněžník 
ve výšce 1116 metrů.

Informace k výletům: MKS Adamov, tel. 607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz

POJĎME POMÁHAT DĚTEM V KENI...
Na konci června pořádalo MKS setkání se záchranářem Filipem Chládkem, který tři 
měsíce pracoval v nemocnici Itibo v Keni, kterou podpruje od roku 2006 společnost 
Adra z ČR. 
Na snímcích jsme mohli vidět, jak bylo naloženo s našim dárkem dětem z Keni, se 
zubními kartáčky a pastami. Zásoby v Itibu však dochází, proto se na vás znovu 
obracíme se žádostí o darování kartáčku na zuby 
a zubní pasty, které dobrovolníci doručí dětem v Keni.
O tom, že se opravdu vaše dárky dostanou až tam, vás
přesvědčíme fotografiemi, které budou z předání
pořízeny. 
Kartáčky doručte do MKS Adamov, nebo je vezměte 
s sebou do letního kina a my si je od vás rádi
převezmeme tam. Velký dík vám všem, kdo se
rozhodnete pomáhat!
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Vzpomínáme
Žili mezi námi
Alfons Sládek (1879 – 1956, 60. výročí úmrtí) a jeho žena 
Marie rozená Babáková (1880 – 1926, 90. výročí úmrtí)
Bohumír Sládek (1911 – 1981, 105. výr. narození, 35. výr. 
úmrtí) a  jeho žena Marie rozená Dvořáčková (1913 – 
2000]

Alfons Sládek se narodil v roce 1879 na Českomoravské vyso-
čině. Kolem roku 1910 se přiženil do rodiny Babákových, kteří 
vlastnili v Adamově jednopatrový dům. V přízemí měli obchod 
se smíšeným zbožím. Dům stál na dnešním nám. Práce, vedle 
pohostinství, řeznictví a uzenářství pana Ludvíka Šumbery st. 
Po svatbě nastoupil Alfons Sládek do obchodu jako vedoucí, 
později jako majitel. V roce 1911 se manželům Sládkovým na-
rodil syn Bohumír (14. 10. 1911) a v roce 1913 syn Alfons. Říka-
lo se jim Boba a Alfa. Boba ve 14 letech začal v Brně studovat 
střední průmyslovou školu elektrotechnickou. V  1. ročníku, 
v  roce 1926, však musel školu opustit po  předčasném úmrtí 
matky a nastoupit do obchodu, aby pomáhal otci. Současně 
se vyučil obchodním příručím. Alfa vystudoval vysokou ško-
lu technickou v Brně a celý život potom působil jako technik 
(konstruktér apod.) v Praze – Vodochodech, v závodě na vý-
robu letadel.
Boba byl v Adamově aktivním členem TJ Sokol a také členem 
místní hasičské jednoty. V roce 1942 se oženil s Marií Dvořáč-
kovou, nar. 21. 8. 1913, která pocházela z  Bukova u  Nového 
Města na Moravě. V manželství se jim narodily tři děti – Bo-
humír (26. 4. 1943), Marie provd. Dvořáková (23. 1. 1945) a Jiří  
(17. 11. 1946). Bohumír ml. vystudoval ekonomii na  Vysoké 
škole zemědělské v Brně, po studiích byl zaměstnán ve Vano-
vicích v  JZD, poté pracoval jako náměstek na  Okresní země-
dělské správě v Blansku a byl též ředitelem Agrostavu Blansko. 
Bydlí s  rodinou v  Blansku. Marie vystudovala Střední zdra-
votní školu v Brně. Několik let bydlela s dřívější rodinou v Aši, 
nyní žije s  rodinou ve Valticích, kde také dožila jejich matka. 
Jiří vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou, 
po studiu pracoval v Československé televizi v Brně a od roku 
1971 v Adamovských strojírnách, později v Adast Systems, až 
do odchodu do důchodu. Bydlí s rodinou v Bořitově. 
V 60. letech min. století došlo v Adamově ke zřízení první sa-
moobsluhy v Adamově, a to z pohostinství Šumberových, kde 

byl úsek potravinářského zboží a jeho vedoucím se stal Bohu-
mír Sládek. Úsek masa a uzenin zůstal u Šumberů, pracovnicí 
zde byla paní Sládková. Z  prodejny smíšeného zboží u  Slád-
ků byla zřízena prodejna ovoce a  zeleniny. V  roce 1966 byl 
na Smetanově náměstí vybudován nový obchodní dům, který 
nahradil zrušené obchody v obchodní ulici. Zde potom praco-
vali Sládkovi až do odchodu do důchodu. 
Manželé Marie a Bohumír Sládkovi byli slušní, pracovití, pocti-
ví a čestní občané – obchodníci. Patří jim in memoriam naše 
poděkování za vše, co pro adamovské občany a Adamov vyko-
nali. Touto vzpomínkou chceme uctít jejich památku.

MK

Slova pro povzbuzení
V  jedné knížce s  podtitulem „Štěstí v  nasycené společnosti“ 
rozebírá autor, jak prožívají lidé štěstí ve  společnosti, která 
žije v relativním blahobytu. To znamená, že si při dostatku pe-
něz mohou lidé pořídit prakticky cokoli a kdykoli. Zkoumá v ní 
mimo jiné i to, jak lidé prožívají svou letní dovolenou. Nezají-
má ho ani tak, kam nejčastěji jezdí a za čím, ale jak prožívají 
přípravu, průběh a dozvuky celé akce, jestli ji prostě prožívají 
jako šťastné období. Zjistil zajímavé souvislosti: například, že 
příprava na  dovolenou, nákupy, prohlížení map a  informač-
ních stránek, rozhovory s přáteli jsou velmi důležité, protože 
představují téměř osmdesát procent z celkového pocitu štěstí. 
Sama dovolená už je doplní jen pár procenty, protože přináší 
i různá zklamání (od počasí přes zdravotní problémy). Zachrá-
nit pocit štěstí ještě prý mohou vzpomínky, kdy se i  ty horší 
zážitky podaří pozdějí vzít s humorem. Uvádí také, že třeba all 
inclusiv nemusí být zrovna zárukou štěstí, protože hosté, uvá-
zaní na prakticky nepřetržité stravování, vidí z balkónu na sta-
ny v kempu, kde si lidé žijí sice skromněji, ale svobodněji. Je 
před námi léto a dovolené s výlety už máme všichni asi dopře-
du naplánované. Nezapomeňme se na ně těšit. Už tím zažije-
me přes polovinu svého štěstí (prý).

Jiří Kaňa 

Sládkovi v r. 1960 v samoobsluze

Sládkovi v r. 1916 před obchodem
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Vzpomínka

Blahopřání
Srdečně blahopřeji všem spoluuč-
ňům OU SPZ učiliště v Josefově r. 
1955 – 1958 k našemu životnímu 
jubileu. Současně prosím o tichou 
vzpomínku na  ty, co už nejsou 
mezi námi.

Marie Ryzová – Hošková

Dne 26. června uplynul rok, kdy nás na-
vždy opustil milovaný manžel a dědeček, 
pan Jaromír Pilát. 

S láskou stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami. 

Dne 7. července uplyne 10 let od úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka, pana 
ing. Jána Slováka. Věnujte mu společně 
s námi tichou vzpomínku. 

Manželka Marie, děti Jana 
a Pavel s rodinou.

Den 11. července uply-
nou 4 roky od úmrtí paní 
Květoslavy Fialové a dne 
29. července uplyne 25 
let od úmrtí pana Leopol-
da Fialy. Kdo jste je znali 
a měli rádi, věnujte jim 
s námi tichou vzpomínku.

Dne 11. července vzpomeneme první 
smutné výročí úmrtí mého manžela, ta-
tínka a dědečka, pana Milana Poslušné-
ho. Za tichou vzpomínku s námi, všem 
přátelům a známým děkujeme.

S láskou vzpomíná 
manželka s rodinou.

Nikdy už, maminko, nikdy nám 
neporadíš, nikdy se neusměješ, 

vnoučata nepohladíš,
v tichosti hřbitova stromy lkají,

na Tebe děti s vnoučaty vzpomínají.
Dne 16. července uplyne 20 let, kdy nás 
navždy opustila paní Jaromíra Vaňková. 

Za tichou vzpomínku děkují 
dcery s rodinami. 

Dne 17. července 1996 tragicky za-
hynul můj drahý manžel pan Josef 
Bebej. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomíná 
manželka s rodinou.

„Odešel jsi, jak si to osud přál, v na-
šich srdcích a vzpomínkách zůstá-

váš dál“
Dne 21. července uplyne 15 roků, 
co nás nečekaně opustil náš tatínek 
a dědeček, pan Miloslav Pitor. 

S láskou stále vzpomínají syn 
Miloslav a dcera Alena s rodinou.

V červenci a srpnu by 
se naši rodiče Miro-
slav a Marta Hansku-
tovi dožili 85 let. 

Stále na ně s láskou 
vzpomínají 

Dagmar Kyzlinková 
a Miroslav Hanskut 

s rodinami.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 7. srpna t.r. by se dožila 80ti roků 
naše drahá maminka a babička, paní 
Marie Ambrožová. Děkujeme všem, 
kdo jí spolu s  námi věnují tichou 
vzpomínku.

Dcery Jitka a Helena s rodinami.
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Ze školních tříd
ZŠ Ronovská

DEN DĚTÍ NA ZŠ RONOVSKÁ
Jako každý rok, tak i  letos žáci 4. třídy připravili příjemně 
strávený Den dětí pro své mladší spolužáky. 
Ve středu 1. června jsme se nejprve sešli v tělocvičně, kde nás 
svými parádními kousky překvapili dva pejskové v disciplíně 

„agility“ (tanec se svým pánem). Všem se jejich vystoupení 
velmi líbilo, takže mimo odměny od svých paniček byli také 
oceněni velkým potleskem od dětí. 
Potom už to vypuklo! Na hřišti bylo připraveno 9 stanovišť, kde 
menší děti dostávaly na splnění různé úkoly, zaměřené na my-
šlení i  tělesnou obratnost. Všichni dokázali zadané zkoušky 
splnit bez větších obtíží. Když se všechno povedlo, za odmě-
nu dostali FRUKO a oplatek, kterým doplnili ztracenou energii.
Počasí nám naštěstí přálo, a tak se na hřišti vystřídali žáci 1., 2. 
i 3. třídy a po jejich odchodu si úkoly mezi sebou vyzkoušeli 
i čtvrťáci. Také oni dokázali vše splnit, a tak i na ně čekala za je-
jich úsilí odměna nejen ve formě sladkosti, ale hlavně získali 
velkou pochvalu od všech ostatních spolužáků.

Mgr. Věra Rutová

MŠ P. Jilemnického

Týden dětské radosti
Přestože není tento den vedený jako státní svátek, pro škol-
ku jde o stěžejní den. Je to DEN DĚTÍ. Děti jsou to nejcennější, 
co máme, proto jsme celý týden kolem dne 1. 6. pojali trochu 

jinak než je obvykle. Naplánovali jsme opravdu bohatý pro-
gram. 
V  pondělí jsme navštívili adamovské hasiče. Tam se děti do-
zvěděly spoustu informací o práci této záchranné složky a po-
tom si mohly prohlédnout hasičskou výbavu a  auta, do  kte-
rých si mohly i sednout, což byl nejen pro kluky, velký zážitek. 
V úterý se malovalo na chodník před školkou. Zadání nebylo, 
takže jsme mohli obdivovat variace na téma jarní květiny, slu-
níčka, princezny, auta, ale také velmi abstraktní umění. 
Ve středu nás čekal Pohádkový les. Děti ze ZŠ Komenského pro 
nás připravily spoustu zábavných úkolů, které děti za odmě-
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ny ve formě sladkých bonbónů plnily na jednotlivých stano-
vištích. Pohádkovým lesem nás provázely pohádkové bytosti. 
Na konci cesty čekala na děti svačinka, kterou všechny s chutí 
spořádaly. 
Čtvrtek patřil kejklíři Vlastovi. Předváděl žonglování s míčky, 
kuželkami, balancování, práci s bičem, chůzi po rukou. Bylo to 
moc zábavné a  děti se ze srdce zasmály jeho umění a  žertí-
kům. 
V  pátek jsme vyrazili na  výlet. Cíl byla Vojenská louka. Dali 
jsme si do těla, přece jen je to do kopce. Ale všichni jsme to 
zvládli a dorazili na místo určení. Tam se děti proběhly, zkou-
maly hmyz a vůbec dováděly tak, jak to umí jen děti. Po výš-
lapu jsme se na školní zahrádce pod terasou naobědvali. A jak 
nám venku chutnalo! Počasí nám celý týden přálo, takže se to-
muto našemu extra týdnu nedalo nic vytknout. Snad jen to, 
že měl pouze pět dní. Co dodat? Asi to, že čas letí a nás čekají 
prázdniny. A o nich si té legrace užijeme jistě ještě daleko víc.

Mgr. Ivana Drlíková
MŠ Ptačina

ZŠ Komenského

Pohádkový les

Ve středu 1. června si žáci deváté a šesté třídy připravili „Po-
hádkový les“ pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně.
Děti musely ve dvojicích projít krátký úsek lesem, kde se setka-
ly s různými postavičkami z pohádek. U každé postavičky mu-
sely splnit nějaký úkol, za který dostaly sladkou odměnu. Hned 
na  startu je přivítala Karkulka s  vlkem, která dětem rozdala 
kartičky k plnění úkolů. První úkol plnily u princezen, kdy mu-
sely určovat barvičky na korálkách, anebo navléknout korálky. 
O kousek dál je čekaly víly, které pečují o „bonbónovník“, ze 
kterého děti měly za úkol ustřihnout si malý bonbón. Za zatáč-
kou pak na ně vyběhl loupežník s pistolí, některé se polekaly, 
ale byly statečné a i u loupežníka splnily úkol, kterým byl hod 
na  cíl. Děti pokračovaly v  cestě, dokud nenarazily na  Macha 
a Šebestovou, zde musely se zavázanýma očima určit, co našly 
za předmět. Po Machovi a Šebestové je čekal nejtěžší úkol, a to 

byli čerti, kterým musely zazpívat písničku nebo říct básničku. 
Od  čertů odcházely rychle dále, kdy na  krásném slunečném 
místě na ně čekali rytíři s úkolem určování tvarů a děti si moh-
ly vyzkoušet i rytířskou helmu a meč. Rytíři je poslali na další 
stanoviště, kde v keřích byly schované čarodějnice, které však 
byly hodné a nechaly děti proletět na koštěti. Pak už je čekaly 
jen tři úkoly: vodníci u studánky s určováním zvířátek a zvuků 
jaké zvířátka vydávají, poté na ně čekali klauni s přeskoky přes 
švihadlo a posledním úkolem bylo určování správné pohádky 
podle knížky u berušek. Protože byli všichni moc šikovní, zís-
kali v cíli za vyplněnou kartičku fruko a oplatku. 

ZŠ Ronovská

JSOU Z NÁS CYKLISTÉ!
V pondělí 6. června se žáci 4. A ze ZŠ Ronovská vydali do Blan-
ska, aby se pokusili pro sebe získat průkazy cyklisty, které je 
opravňují k jízdě na kole v běžném dopravním provozu. 
Nejdřív jsme museli navštívit učebnu dopravní výchovy, kde 
všichni po  krátkém zopakování pravidel silničního provozu 
psali test z teoretických znalostí. Někteří z tohoto úkolu měli 
obavy, ale zbytečně. Bez problémů ho všichni zvládli a po sva-
čině jsme mohli přejít na dopravní hřiště, kde probíhala prak-
tická část výuky. 
S  nezbytnou přilbou a  na  půjčených kolech se děti odvážně 

pustily do  boje s  křižovatkami, kruhovým objezdem i  se 
záludnými zatáčkami. Nejdřív si všechno vyzkoušely 
„nanečisto“ a někteří si také vyslechli kritické připomínky paní 
instruktorky ke svým chybám. Když ale došlo na „ostré jízdy“, 
dokázali se perfektně soustředit, jezdili bez větších prohřešků 
a zaslouženě všichni získali vytoužený průkaz.
Doufejme, že svoje znalosti dokážou využít a nikdy nebudou 
muset řešit porušení dopravních pravidel.

Mgr. Věra Rutová

ZŠ Komenského

Exkurze Praha 5. A a 5. B
Ráno 20. 5. v pátek jsme se sešli na nádraží v 5.40, protože nám 
odjížděl vlak do Brna v 5.58. Cesta do Brna se nevyrovnala dél-
ce cesty do  Prahy, kam jsme jeli rychlíkem, ve  kterém jsme 
měli místenky. Většina z nás se v rychlíku zabavila, posloucha-
li jsme písničky, hráli hry, povídali jsme si. Do Prahy jsme do-
razili v 9 hodin. Z nádraží jsme se dostali k lanovce na Petřín. 
Lanovka nám připadala, jako kdyby někdo spojil vlak s výta-
hem. Nahoru na  Petřínskou rozhlednu jsme museli vyšlapat 
299 schodů. Našli se mezi námi i ti, kteří nešli nahoru, protože 
mají strach z výšek. Většina z nás však schody zvládla a nahoře 
nás čekal krásný výhled na velikou Prahu.
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Z Petřína to bylo jen kousek k zrcadlovému bludišti. Zde po vý-
hledu na  Prahu jsme se zahleděli sami na  sebe do  zrcadla. 
V bludišti byla velká legrace, smáli jsme se navzájem, jak zr-
cadla naše postavy různě měnila. Po smíchu nás čekala malá 
svačinka z  osobních zásob každého a  pak cesta na  Pražský 
hrad. Zde jsme se podívali na výměnu stráží. Byli jsme přítom-
ni tomu, kdy hradnímu strážnému, který stál rovně jako sví-
ce, velitel upravoval čepici a kalhoty. Po výměně stráží nás už 
čekal hrad ve své velkoleposti. Nejprve krásný chrám sv. Víta, 
všechny nás zaujala vitrážová okna. Pak jsme si prohlédli ex-
pozici „ Příběh starého hradu“, kde jsme viděli repliku koru-
novačních klenotů, zbraně, dobové oblečení. Pak na nás čekal 
kostel sv. Jiří, procházka Zlatou uličkou a věž Daliborka, ve kte-
ré je ukázka vězení a nástrojů sloužící k mučení. To byla naše 
poslední zastávka a pak už nás čekala pouze cesta zpátky, ale 
se zastávkou na Václavském náměstí, kterému vévodí sv. Vác-
lav na svém koni, pod kterým jsme si sedli a snědli zakoupený 
oběd. Po dobrém obědě už nás čekala jen cesta vlakem domů. 
Všem se nám výlet moc líbil a těšíme se na další……

Lea Pilitowská, Tereza Tomášková, Jan Reichl, 
Justýna Březinová a Jan Kratochvíl

ZŠ Komenského

Pasování na čtenáře v 1. A
„ Abeceda to je věda, bez ní se žít prostě nedá“ zaznělo 8. 6. 
2016 odpoledne ze třídy 1. A. Tato písnička s básničkami od-
startovala krásné odpoledne, kdy prvňáčci na ZŠ na Komen-
ského ulici v Adamově ukazovali rodičům, hostům i kamará-
dům, jak během deseti měsíců školní docházky zvládli čtení.
Na slavnost přišla prvňáčky pozdravit i paní ředitelka Jana Bu-
rianová.
Školní rok utekl jako voda a z vykulených dětí, které v září za-
hajovaly školní docházku, jsou již zdatní čtenáři. Čtenářské 
dovednosti a vztah k psanému textu jim mimo jiné pomáhali 
utvářet i žáci devátého ročníku, kteří v rámci projektu Čteme 
spolu, chodili během roku do 1. třídy předčítat pohádky a prv-

ňáčci naopak četli zase jim. Za tuto spolupráci si deváťáci i je-
jich učitelé zaslouží velké poděkování.
Na  slavnost pasování si děti pak pro posluchače připravily 
čtení dvou pohádek. První byla pohádka Hrnečku vař, druhá 
O Budulínkovi.
Všechny děti zvládly svůj úkol bezchybně a za to je čekalo vel-
ké překvapení. Po slavnostních fanfárách přišla do třídy rytíř-
ka Simona, která každého prvňáčka pasovala do řádu čtená-
řů. Děti také obdržely šerpu a diplom na památku, průkazku 
do  školní knihovny a  spoustu krásných dárečků. Za  žáky 1. 
A čtenářský slib přednesl Matyáš Janda.
Po slavnostním ceremoniálu jsme pak ještě společně všichni 
odešli do  školní družiny, kde si pro nás maminky nachystaly 
výborné pohoštění. Pochutnávali jsme si na vynikajícím dortu, 
chlebíčcích, pernících, slaných pochutinkách, ovoci a  nechy-
bělo ani šampaňské na přípitek.
Bylo to krásné odpoledne, které se velmi vydařilo a doufám, 
že pro všechny zúčastněné bylo velmi příjemným a nezapo-
menutelným zážitkem. V závěru chci ještě poděkovat všem ro-
dičům, kteří se podíleli občerstvením i dárečky. Díky tomu byl 
tento den pro děti ještě slavnostnějším.

Mgr. Ilona Martochová
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Dětské rybářské závody 
na Svitavě
Dětský den v Adamově už několik let tradičně zahajují rybář-
ské závody. Ty letošní se konaly v sobotu 28. května u adamo-
vského splavu na  řece Svitavě. Na  parkovišti nedaleko malé 
vodní elektrárny bylo krátce po sedmé ráno pořádně živo. „Le-
tos se přihlásil rekordní počet závodníků. Bude lovit devětatři-
cet dětí. Po bouřce je řeka sice trošku zakalená, ale to by vadit 
nemělo. Hlavně aby nezačalo pršet,“ měl obavy před startem 
závodů Jiří Neuman z adamovské rybářské organizace. 
Právě počasí totiž v minulosti akci pro děti několikrát pokazi-
lo. Tentokrát však patron rybářů Svatý Petr vše zařídil a svítilo 
sluníčko. Několik dní před závody vypustili adamovští rybáři 
do řeky čerstvou násadu kaprů. „Nasadili jsme asi tři metráky 
kaprů. Mají v průměru kolem dvou kil a padesáti centimetrů. 
Snad budou při chuti a děti si zachytají,“ usmál se šéf adamov-
ských rybářů Petr Kubíček.
Každé z  dětí mohlo chytat na  jeden prut s  háčkem bez pro-
tihrotu. Ulovenou rybu změřil rozhodčí a za každý centimetr 
měl závodník bod. Před startem si děti vylosovaly místa, kde 
lovily. „Závod má dvě kola. Ve druhém kole děti chytají na ji-
ném místě, aby měly větší šanci na ulovení ryby. Většinou se 
loví čerstvě nasazení kapři, oukleje, plotice, sem tam nějaká 
ostroretka a občas se splete i pstruh duhový,“ doplnil Neuman.

Nejčastější nástrahou byla kukuřice, různé druhy těst nebo 
rohlík. Právě na  něj ulovila jednoho z  prvních kaprů závodů 
Renata Uxová. Zabral deset minut před osmou ráno. Rybu jí 
podebral bratr Roman. Ten ve druhém kole vytáhl jednu z nej-
větších ryb. Kapra dlouhého jednapadesát centimetrů. Ještě 
o centimetr delšího kapra však zdolal Jakub Pilař, který dostal 
diplom za největší ulovenou rybu.

Soupeře však na celé čáře převálcovala s pěti ulovenými kap-
ry Tereza Dvořáková, která získala 232 bodů. Na druhém mís-
tě skončil Kryštof Král. Měl 113 bodů. Třetí byl Matěj Pilař s 95 
body. Devítiletému školákovi se sice v prvním kole vůbec ne-
dařilo, ale ve druhém si vše vynahradil. „Chytil jsem kapra, os-
troretku a  další menší ryby. Nejvíc to bralo na  strouhankové 
těsto. Mám velkou radost, protože v prvním kole se mi vůbec 
nedařilo,“ usmíval se v poledne po vyhlášení výsledků úspěš-
ný lovec Kryštof Král. Za druhé místo vyhrál naviják.
Díky štědrým sponzorům si věcnou cenu nakonec odnesly 
všechny soutěžící děti. I ty co žádnou rybu nechytily, se mohly 
v  celkovém pořadí posunout nahoru. Díky doprovodné sou-
těži, ve které házely s rybářským prutem zátěží na terč. Domů 
si odnášely rybářské pruty, podběráky, navijáky nebo třpytky. 
Celou akci zpestřil táborák s opékáním špekáčků. „Myslím, že 
závody se podařily. Bylo pěkně a kaprů se nakonec chytilo do-
cela dost. Smutní nemuseli být ani ti, co nic neulovili. Ceny to-
tiž dostaly všechny děti. Opekly se špekáčky. Bylo to fajn. Dě-
kujeme všem sponzorům a lidem, co tuto akci podpořili a po-
máhali s její organizací. Příští rok zase ahoj,“ řekl na závěr Petr 
Kubíček. 

Výsledky
1. Tereza Dvořáková 232 bodů
2. Kryštof Král 133 bodů
3. Matěj Pilař 95 bodů
Nejdelší ryba – kapr 52 cm, lovec Jakub Pilař
Závodilo 39 dětí

MO MRS Adamov

Oslava Dne dětí 
na tenisových kurtech
Ani tenisový oddíl Spartaku Adamov nezůstal pozadu ve sna-
ze připravit pro děti a mládež oslavu jejich významného dne.
Pro děti členů, jejich přátel a další kamarády byly členy výbo-
ru oddílu připraveny na neděli 5. 6. všestranné sportovní sou-
těže, nejen s  tenisovou tematikou. Krásné počasí a velmi za-
jímavý program přilákal rekordní počet účastníků, který čítal 
téměř čtyři desítky juniorů od sotva odrostlých z kočárků až 



21

po  mládež na  prahu dospělosti. Všichni aktivní účastníci za-
slouží velkou pochvalu za předvedené výkony a snahu. Jejich 
doprovod, ať již rodiče, prarodiče či známí zaslouží velký dík 
za skvěle vytvořenou kulisu a přátelskou atmosféru. Program 
Dětského dne nenarušila ani krátká přeprška, která byla spíše 
vítaným osvěžením pro soutěžící děti. Vrcholem celého odpo-
ledne byla krátká ukázka exotických zvířat, kde si děti mohly 
prohlédnout hada a  některé druhy ještěrů. Zvláště možnost 
fyzického kontaktu se zvířaty byla pro většinu dětí jistě vel-
kým zážitkem. Na závěr snad nikdo nepohrdl možností opé-
kání špekáčků a  drobného občerstvení. Závěrem patří velké 

poděkování všem účastníkům a v neposlední řadě všem po-
řadatelům z tenisového oddílu za příjemně strávené sváteční 
odpoledne.

DĚTSKÝ DEN NA ŠIPKÁRNĚ
V rámci oslav MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ uspořádal dne 2. 6. 
2016 Šipkový klub ve spolupráci s městem Adamov již tradič-
ní turnaj pro mládež do 18 let. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů 
a hráček. Pro nejlepších 6 byly připraveny poháry a věcné ceny 
a na závěr se pro všechny zúčastněné losovala tombola s dal-
šími cenami. Po celou dobu turnaje bylo zajištěno pro účastní-
ky občerstvení a sladkosti zdarma. Největší úspěch měla opět 
čokoládová fontána s ovocem. 

Výsledky turnaje:
1. Pilař Matěj, 2. Pilař Jakub, 3. Prudík Adam, 4. Čáp Filip, 5. Buč-
ková Martina, 6. Křenek David, 7. Havelka Denis, 8. Koláčková 
Adéla, 9. Bavlnka Luboš, 10. Doha Petr, 11. Hloušek Martin, 12. 
Čápová Kristýna, 13. Sereda Vít, 14. Poláček Tomáš, 15. Matou-
šek Marek, 16. Polzer Tomáš, 17. Skoumal Jáchym, 18. Šmahe-
lová Vanesa, 19. Krátký Tomáš, 20. Skoumal Jan, 21. Pecherová 
Kateřina, 22. Plaček Ondra

Ing. Milan Dudík
 Předseda Šipkového klubu

Ze sportu
Turistika
Pozvánky
Odbor turistiky KČT TJ Spartak Adamov zve členy odboru 
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci:

ÚDOLÍM BOBRAVY
Vycházka se uskuteční v sobotu 6. 8. 2016.

Trasa: Radostice – mlýny na Bobravě – kamenný most – Nebo-
vidy – Závist – Želešice nádraží. Délka vycházky 13 km.
Odjezd: ČD Adamov 6:57 hod. – Brno 7:49 hod.
Návrat: Želešice 13:23, 15:23 hod.
Jízdenka: Radostice
Vycházku vede Marta Opatřilová.
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Z vycházek Turistického oddílu 
Vážení přátelé, za pěkného počasí jsme se v sobotu 4. června 
vydali z Bílovic na 15 km vycházku. 
Trasa vycházky: studánka Leoše Janáčka, Liduščin památník, 
památník prvního vánočního stromu, pomník Josefa Ressela, 
rozcestí Šumbera, pomník S. K. Neumanna, vysílač Hády, lom, 
lamacentrum, Židenice.
Vycházku vedla Marta, účastnilo se 17 členů a 1 dítě.
Zdrávi došli.

Irča

„ADAMOVSKÝ DOGDANCE“
První červnovou sobotu uspořádal kynologický klub Ada-
mov tradiční závody v tanci se psem – dogdancingu s názvem 
„Adamovský dogdance“. 
Závod zahájila krásným baletním vystoupením členka z řady 
naší mládeže Sabina Hamerníková. V porotě zasedly dvě vel-
mi zkušené rozhodčí a závodnice. Trojnásobná mistryně Čes-
ké republiky v tanci se psem Zuzana Jakubcová a zakladatelka 

Klubu tance se psem České republiky Hana Rajtšlégrová, kte-
rá u nás před mnoha lety vytvořila první pravidla pro pořádá-
ní závodů a jejich posuzování. Rozhodování opravdu neměly 
jednoduché. Soutěžilo se ve dvou základních kategoriích, za-
čátečníci a pokročilí. Na taneční ploše se tak v průběhu závodu 
vystřídali nováčci, kteří sbírají své první zkušenosti, ale i ostří-
lené týmy, které se pravidelně účastní mistrovských soutěží. 
V  kategorii začátečníků se představilo 5 týmů. Vítězství si 
odnesla Aneta Ochránková z Brna se svou dlouhosrstou kolií 
Emily Gold. Na 4. místě se umístila jediná reprezentující členka 
našeho klubu Alena Povalačová s Bessy. V kategorii pokroči-
lých měřili síly 3 závodníci. Zvítězila sestava Terezy Slovákové 
z Předklášteří a border kolie Aica. Pro všechny účastníky závo-
du naši členové zdarma připravili drobné občerstvení. Novin-
kou letošního závodu byl speciální bufet pro psy, kde si mohli 
čtyřnozí taneční partneři pochutnat na nejrůznějších dobro-
tách, určených právě pro ně. Na závěr nezbývá než poděko-
vat všem štědrým sponzorům, díky nimž si krásné a hodnot-
né ceny odnášeli nejen závodníci, kteří se umístili na stupních 
vítězů.

KK Adamov

INZERCE
 ♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, oken, 

rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁ-
NÍ. Tel. č. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.
cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

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

 ♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových jader. Provádíme ob-
kladačské, podlahářské, zednické práce. Více informací na-
jdete na www.ADAMOstav.cz nebo tel. č. 603 752 493. 

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

 ♦ Nabízíme na EVC Švýcárna (u Adamova naproti Staré Huti) 
práci pro kuchaře/ku.  Plat 70,-Kč/hod. čistého + možnost 
přespávání při akcích. Podmínka: znalost norem a  všech 
druhů diet. Vaříme převážně vegetariánskou stravu. Nejed-
ná se o restaurační provoz, ale o vaření pro ubytované - cca 

20 - 50 osob. Duben - září převážně týdenní akce, říjen - pro-
sinec převážně víkendy. Nabízíme smlouvu na DPP. Volejte 
tel. č.: 730 595 897 - provozní Klára Soukupová.

 ♦ Koupím menší byt v Adamově. Hotovost. Tel. č.: 720 598 284.
 ♦ Prodám palivové dřevo, ceny již od  600 Kč/m, tel. č.: 

608 065 337. 
 ♦ Sečení trávy, cena od 0,65 Kč/m², tel. č.: 608 065 337.
 ♦ Prodej bytu 4+1 (cca 94 m2 včetně prosklené lodžie) na ul. 

Družstevní, ve 4. NP. Každý pokoj je přístupný zvlášť z pro-
storné chodby, která má cca 10 m2. Bytové jádro je po rekon-
strukci. Byt je OV jedné osoby. Celý dům je po revitalizaci. 
Uvolnění bytu bude možné až po přestěhování stávajícího 
majitele do nové nemovitosti, tj. nejpozději v květnu roku 
2017. Kupní smlouva (smlouva o  smlouvě budoucí) však 
může být podepsaná již letos. Prodej nemovitosti bude 
právně ošetřen (včetně notářské úschovy)! Nicméně pře-
desílám: ŽÁDÁM REALITNÍ KANCELÁŘE, aby mě nekontak-
tovaly!!! Nemám zájem o Vaše služby! Tel. č.: 704 084 964.

 ♦ Koupím byt v Adamově, spěchá, nabídněte prosím. Tel. č.: 
774 193 566.

 ♦ Hledám ke  koupi rodinný dům v  Adamově nebo v  okolí 
do max. 20 km. Tel. č.: 721 332 622.
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STANTE SE SOUCÁSTÍ NAŠÍ HRY

Hledáme nové kolegy a kolegyne na pozici:

TESAR/TRUHLÁR

Společnost Kompan Czech Republic s.r.o. je světový specialista ve výrobě herních a sportovních zařízeních 
pro všechny věkové skupiny. V rámci rozšiřování výroby v Brně v CT Parku na Černovických terasách hledáme 
do oddělení dřevovýroby nové kolegy a kolegyně.

Popis pracovní pozice:
• výroba dřevěných prvků dětských hřišť dle návrhů designerů
• kreativní práce s akátovým dřevem, práce s motorovou pilou
• dvousměnný provoz (pondělí-pátek)

Nabízíme:
• zajistíme veškeré zaučení, možnost profesního růstu
• měsíční výdělek 15 300 Kč až 23 500 Kč (motivační růst příplatků za kvalifikaci)
• kreativní práci, přátelský kolektiv
• stabilní a perspektivní zaměstnání
• závodní stravování                                                       
• 25 dní dovolené
• jazykové kurzy, školení

Požadujeme:
• nadšení pro práci se dřevem
• praxe v práci se dřevem nebo vyučení v oboru
• zručnost, prostorovou představivost, výbornou orientaci v technických výkresech
• aktivní přístup a nadšení pro tvůrčí práci, samostatnost, spolehlivost

Další volné pozice:
CNC Specialista - Seřizovač / Operátor výroby / Operátor skladu / Operátor expedice

www.kompan.jobs.cz          prace@kompan.com       773 553 255
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   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
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ

Nabídka platí pro objednávky do 31.8.2016 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 10 Mb/s za 360 Kč/měs.

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,-

16 HD programů
celkem 53 programů již v ceně

NOVA již na všech zařízeních!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně.
Ceny jsou garantované pro všechny zákazníky, nejen pro nové. Kompletní ceník na www.ada-net.cz

PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

BEZ set-top boxu na televizích:
Samsung Smart TV

 LG Smart TV | Panasonic VIERA

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.

GO EN

GO

GO

GO

GO

CZ CZ

CZ

CZ

HD

HD

CZ

CZ CZ

EN

EN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ

EN CZ EN CZ

EN CZ CZEN

CZHD

Pastviny    ///
Brno – Komín
/n     

Ing. Karel Hynšt
telefon:            

e-mail: karel.hynst@re-max.cz

Specializuji se na prodej
a nákup nemovitostí

v Adamově a blízkém okolí
Aktuální poptávka:

byt  ++ a  ++

 ♦ Bezplatně ocením nemovitost pro potřeby dědického říze-
ní. Volejte na tel. č. 604 533 466 nebo pište na karel.hynst@
re-max.cz.

 ♦ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 na  ulici P.  Jilemnického. 
Dům je po  revitalizaci, byt o  rozloze 66 m² + zasklená lo-
džie 3,1 m², kuchyňská linka s plynovým sporákem, kombi-
novaná lednička/mraznička zn Liebherr, koupelna s vanou 
a pračkou, samostatné WC, šatna, sklep, přípojka telefonu, 
STA UPC internetu v  bytě. V  pokojích parkety, jinak PVC, 

pokoje nejsou vybaveny nábytkem. Nájemné 6.500,- Kč + 
záloha na služby + energie. Jistota ve výši tří nájmů, volné 
k nastěhování ihned, tel. č. 723 971 822.

 ♦ Koupím garáž na Ptačině, platba ihned, tel. č. 732 524 464.
 ♦ Koupím garáž na ulici P.  Jilemnického nebo Údolní. Tel. č.: 

723 821 001.
 ♦ Nabízím zdravotní masáže. Zbavím vás ztuhlého a  bola-

vého svalstva. Od  pondělí do  neděle, informace na  tel. č. 
604 370 165.


