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

Funkce Jméno Telefon Mobil
Sekretariát Vratislava Chlupová 516 499 620 773 990 473
Starosta Bc. Roman Pilát, MBA 516 499 620 773 634 342
Místostarosta Jiří Němec 516 499 622 775 170 869
Tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová 516 499 623 723 010 631
Odbor sociálních a správních věcí Mgr. Dobra Moserová, vedoucí 516 499 624 602 788 015
Matrika a evidence obyvatel Lenka Maláková 516 499 633 773 990 472
Správa majetku města Ing. Radek Malý, vedoucí 516 499 626 773 990 468
Péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň Dana Hnátovičová 516 499 635 724 862 158
Bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD Ing. Monika Hrubá 516 499 628 773 990 470
Odbor ekonomický Bc. Dita Mašková, vedoucí 516 499 631 728 286 187
Účetní Hana Šebelová 516 499 632 739 324 213
Mzdová účetní Marie Švábenská 516 499 632
Poplatky Silvie Můčková 516 499 629
Pokladna, zpravodaj Veronika Dudíková 516 499 630 773 990 476
Investice, staveb. dozor, ochr. přírody a krajiny Pavel Ševčík 516 499 637 736 529 718
Stavební úřad Blanka Obršliková 516 499 636 773 990 469
Pečovatelská služba pečovatelky 723 755 352
Městská policie strážník MP 516 499 638 602 515 387

Kalendář akcí
Datum Čas Akce Pořadatel
20.8.2015 17:00 Zájezd do kina - film „Domácí péče“ MKS Adamov
22.8.2015 17:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - St.B Jabloňany AJETO Adamov
23.8.2015 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Šošůvka FK Adamov
27.8.2015 Zájezd - Rozhledny našeho regionu MKS Adamov
28.8.2015 20:00 Zájezd: HADRIÁN Z ŘÍMSŮ MKS Adamov

3.9.2015 17:30 Přednáška Prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc.: RIZIKA A PŘÍNOSY LÉČBY BOLES-
TI VE VYŠŠÍM VĚKU MKS Adamov

5.9.2015 17:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - TJ Orel Boskovice AJETO Adamov
5.9.2015 19:30 Open Air Adamov - rocková letní noc Miloslava Peterková
6.9.2015 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice FK Adamov
7.9.2015 21:00 Zahajujeme novou divadelní sezonu: RIVERSIDE DRIVE MKS Adamov
10.9.2015 17:45 Přednáška Lenky Rogožanové na téma: GRAFOLOGIE - písmo mluví pravdu MKS Adamov
10.9.2015 23:35 DOVOLENÁ 2015 MKS Adamov
13.9.2015 15:00 Výstava prací nežijících adamovských výtvarníků MKS Adamov
14.9.2015 14:30 Soutěžní odpoledne pro seniory „KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ“ MKS Adamov
16.9.2015 17:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - AC Okrouhlá AJETO Adamov
17.9.2015 18:00 ŠANSONY - koncert Zuzany ZEMANOVÉ a Jaromíra ŽIŽKY MKS Adamov
19.9.2015 14:00 Farmářské trhy Kristýna Kučerová
19.9.2015 19:00 Zájezd DĚTI RÁJE MKS Adamov
20.9.2015 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Vysočany FK Adamov
23.9.2015 16:30 VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ ve školních lavicích MKS Adamov
24.9.2015 17:00 Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit? Komise PZMA & MA21
26.9.2015 14:00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ - představení pro celou rodinu v MDB MKS Adamov
28.9.2015 10:00 Zájezd pro rodiče s dětmi do divadla Radost v Brně: BABA JAGA MKS Adamov
29.9.2015 08:30 Dopoledne s pohádkou: O ČERVENÉ KARKULCE MKS Adamov
29.9.2015 17:00 Světelský podzim v Adamově: „HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica“. MKS Adamov
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Z jednání Rady města Adamova
Na 17. schůzi Rady města Adamova kona-

né dne 15. 6. 2015 byly vzaty na vědomí zá-
pisy z 6. zasedání Kulturně informační komi-
se a 4. zasedání komise PZMA + MA 21.

Schváleny byly návrhy smluv o  dílo 
na  zpracování energetických auditů, pro-
jektových dokumentací a  žádosti o  dotaci 
za účelem snížení energetické náročnosti ob-
jektů MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 a U kostela 
1. Zpracované dokumenty budou nezbytnou 
přílohou žádosti o dotaci z OPŽP.

Rovněž tak návrh smlouvy o  dílo na  sta-
vební práce s  názvem „Oprava opěrné stě-
ny Fibichova – vlásenka.“ Výdaje na  prove-
dení opravy - stavební práce - byly zahrnuty 
do návrhu rozpočtu 2015.

K  vydávání závazných stanovisek podle 
§ 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o  po-
moci v  hmotné nouzi pověřila Rada města 
Adamov Odbor sociálních a  správních věcí 
Městského úřadu Adamov.

Ředitelkou příspěvkové organizace ZŠ 
a  MŠ Adamov Mgr.  Janou Burianovou byla 
předložena žádost o  vyjádření stanoviska - 
povolení dofinancování další třídy pro 1. roč-
ník pro školní rok 2015/2016. Do 1. třídy bylo 
pro školní rok 2015/16 přijato celkem 50 
dětí, zájem docházet do 1.A ve škole Ronov-
ská má 33 dětí, do 1.B ve škole Komenského 
má 17 dětí. V  tomto počtu jsou zahrnuty 3 
děti se zdravotním znevýhodněním dle § 16 
zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon. Ná-
vrh na zřízení další první třídy byl schválen, 
dojde tím ke  snížení počtu žáků na  jednu 
první třídu v průměru na 16.

Byla udělena pí.  Miloslavě Peterkové vý-
jimka o prodloužení doby ukončení veřejné 
produkce „Open air Adamov,“ která se kona-
la v sobotu 4. 7. 2015 na Ptačině – hřiště ZŠ 
ul. Ronovská.

Po  ukončení tří po  sobě jdoucích akcích 
(27. 6. Bečky; 4. 7. Open Air; 7. 7. - 11. 7. Let-
ní Kinematograf bratří Čadíků) na hřišti Ro-
novská začne výstavba technické budovy 
jako zázemí pro tuto lokalitu. Mimo samot-
né stavby jsou součástí přípojky elektrické 
energie, vodovodu a kanalizace. Termín do-
končení se předpokládá do konce října 2015.

Město Adamov k  1. 4. 2015 přistoupi-
lo na  oddělený sběr, svoz a  likvidaci BRKO 
(biologický rozložitelný komunální odpad). 
V současné době je zaznamenán nárůst tří-
dění této složky odpadu a  nádoby bývají 
při svozu (1x týdně) značně plné. Ruční vy-
prazdňování nádob nahradí svozová nástav-
ba pro vozidlo města IVECO.

Na základě zprávy o posouzení a hodno-
cení nabídek zakázky s názvem „dodávka ha-

sičského vozidla“ byla schválena nejvýhod-
nější nabídka od  společnosti WISS CZECH, 
s.r.o. Nákup techniky je financován z dotací 
z rozpočtu ČR, Jihomoravského kraje, vlast-
ních zdrojů města a  z  prodejní ceny sou-
časné CAS MAN. Stejně jako kupní smlouva 
s obcí Okrouhlá na prodej hasičského vozi-
dla CAS 24 na podvozku MAN.

Na  18. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 24. 6. 2015 byla prodloužena spo-
lupráce mezi Kometa GROUP, a.s. a městem 
Adamov.

Rada vzala na  vědomí pořadí žadate-
lů o  byt v  Domě s  pečovatelskou službou 
na  ulici Komenského 1, Adamov, sestave-
né pověřenou pracovní skupinou dne 16. 
6. 2015. Schválila smlouvy o nájmu s dvěma 
žadateli.

Předložen a  schválen byl návrh kupní 
smlouvy na  pořízení nového vozidla pro 
JSDH Adamov – cisterny se společností WISS 
CZECH, s.r.o.

Krátkodobě byla pronajata travnatá plo-
cha na  Městském stadionu Jindřicha Svo-
body v Adamově pro fotbalový klub Slovan 
Brno, z. s. pro družstvo dorostu, které absol-
vovalo herní soustředění v  Penzionu u  ka-
menného kola.

Na 19. schůzi Rady města Adamova kona-
né dne 7. 7. 2015 byly vzaty na vědomí zá-
pisy z 3. jednání Komise sociální a výchovně 
vzdělávací a z 6. schůze Likvidační komise.

Schválena byla smlouva o  zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu na trub-
ní vedení plynové přípojky STL do  rodin-
ného domu manželů Papižových mezi po-
vinným Městem Adamov a  oprávněným  
RWE GasNet, s.r.o. dle geometrického plánu.

Žádost od  Sjednocené organizace nevi-
domých a  slabozrakých ČR, oblastní odboč-
ky Blansko byla kladně posouzena s  poskyt-
nutím finančního příspěvku ve  výši 5000,-Kč 
na činnost této neziskové organizace v r. 2015. 

Vzhledem k  zákonu č. 24/2015 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
bylo nutné stávající vnitřní předpis č. 7/2011 
Pravidla pro údržbu veřejné zeleně a chod-
níků v  okolí bytových domů na  pozemcích 
ve  vlastnictví města Adamov novelizovat, 
a to v části „Finanční oblast.“ Dodatkem č. 1 
se mění i příloha předpisu, tak aby byly spl-
něny všechny požadavky zákona. Současná 
příloha - vzor smlouvy se nahrazuje vzo-
rem žádosti o finanční transfer. Vnitřní před-
pis bude považován za „dotační program,“ 
a proto bude zveřejněn na úřední desce způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup.

Změnou návštěvního řádu koupaliště pro 
rok 2015 bylo sjednoceno vstupné na 20 Kč.

Na 20. schůzi Rady města Adamova kona-
né dne 27. 7. 2015 byla schválena smlouva 
na  vybudování nového odběrného místa 
el. energie na  Sklaďáku, využívaného jako 
rekreační plocha k  pořádání sportovních 
a společenských akcí. 

Dále pak smlouva na  opravu chodníku, 
odstranění schodiště a  stabilizace stráně 
nad chodníkem v  prostoru Smetanova ná-
městí pod nově zbudovaným parkovištěm.

Na  21. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 12. 8. 2015 byla pí. Miloslavě Pe-
terkové udělena výjimka prodloužení doby 
ukončení veřejné produkce „Open air Ada-
mov,“ která se bude konat v  sobotu 5. 9. 
2015 na  Ptačině – hřiště ZŠ ul. Ronovská 
do 02:00 hod.

Dále byla schválena smlouva o  dílo se 
společností GAMA J+P, s.r.o. na  realizaci 
stavebních prací na  ulici Sadová. Jedná se 
o  opravy povrchů chodníků v  lokalitách: 
bytový dům Sadová 16-20 pod bytovým 
domem, bytový dům Sadová 17-21 pod by-
tovým domem včetně příchodu k  přístřeš-
ku na  kontejnery pro odpad a  napojením 
na  ulici Sadová, bytový dům Sadová 23-27 
pod bytovým domem s napojením na nový 
chodník od  ZŠ Komenského a  bytový dům 
Sadová 23-27 nad bytovým domem s  ply-
nulým napojením na nově budovaný šikmý 
chodník k Sadové 23-27.

Začne i  realizace stavebních prací na uli-
ci Sadová, konkrétně zbudování šikmého 
chodníku z ulice Sadová k bytovému domu 
Sadová 23-27. Bude tak vytvořen bezbarié-
rový přístup z ulice k bytovému domu, který 
umožní postupné nahrazení velmi strmého 
schodiště. Dne 20. 7. 2015 byla nová stavba 
diskutována se zástupci bytového domu, 
kteří realizaci odsouhlasili.

Na základě zápisu z výběru uchazeče o za-
kázku malého rozsahu „Měsíční zpravodaj-
ství města Adamova“ byla schválena smlou-
va o dílo s Markem Černým. Jde o pravidelné 
měsíční reportáže do televizního infokanálu 
a webových stránek.

Dodatkem č. 6 ke Smlouvě o dílo na pro-
vádění služeb v oblasti odpadového hospo-
dářství a  provozování sběrového dvoru se 
společností GAMA J+P, s.r.o. došlo k aktua-
lizaci Ceníku likvidace odpadů spočívající 
v doplnění nových kódů odpadů.

Dne 1. 7. 2015 bylo na  MÚ Adamov do-
ručeno oznámení ředitelky Základní školy 
a  mateřské školy Adamov, příspěvkové or-
ganizace, týkající se změny nájemce školní-
ho bytu v  ZŠ Komenského 4, Adamov. Byt 
byl pronajat paní Veronice Hartlové, která 
převezme povinnosti v souvislosti se služeb-
ním bytem.
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Opravovat se začne i  na  starém hřbitově 
na ulici Osvobození. Jedná se o opravu povr-
chů vyšlapaných a  částečně nezpevněných 
chodníků společností EKOTERM, s.r.o. Letovice. 
V první etapě bude proveden podélný spodní 
chodník včetně vstupu, pod nímž bude ulože-
na kanalizace na  odvodnění celého hřbitova. 
Realizace proběhne dle projektové dokumen-
tace schválené památkovým úřadem.

Ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Adamov Mgr.  Janě Burianové bylo uděleno 
kladné stanovisko k  zapojení školy do  ná-
sledujícího programu, a to na základě bodu 
7.3.2. zřizovací listiny: Operační program 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pri-
oritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast 
podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve  vzdělá-
vání, číslo výzvy v informačním systému: 57.

Na vědomí byl vzat zápis ze 4. jednání Ko-
mise sociální a  výchovně vzdělávací 2014-
2018, schválena podoba fotokroniky za  rok 
2014 a I. pololetí 2015 a dotace ve výši 3000,- 
Kč Domovu sv. Alžběty, Tišnov na pokrytí ná-
kladů spojených s poskytováním sociálních 
a pobytových služeb v roce 2015.

Z jednání Zastupitelstva města Adamova
Na  5. jednání Zastupitelstva města Ada-

mova konaném dne 29. 4. 2015 byly vzaty 
na vědomí zápisy z 3. jednání Finančního vý-
boru a 2. jednání Kontrolního výboru.

Projednána byla nová Obecně závazná 
vyhláška města Adamova, o  stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území města Adamova. S účinností od 1. 
1. 2015 mají obce povinnost zajistit místa 
pro oddělené soustřeďování složek komu-
nálního odpadu, nebezpečných odpadů, 
papíru, plastů, skla, kovů a  biologicky roz-
ložitelných odpadů - rostlinného původu, 
a to minimálně v období od 1. dubna do 31. 
října kalendářního roku. Důvodem projed-
nání bylo naplnění povinností stanovených 
zákonem, a  to zejména určením míst pro 
ukládání biologického odpadu rostlinného 
původu. 

Vzhledem k  tomu, že dne 5. 2. 2015 na-
byl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým 
se mění mimo jiné i  zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů bylo nutné upravit proces poskytování 
dotací z  rozpočtu města. V  případě dotací 
poskytovaných každoročně sportovním or-
ganizacím se jedná o  programové dotace. 
Nový „Program pro poskytování dotací z roz-
počtu města Adamov pro přímou podporu 
sportu a tělovýchovy v Adamově na období 
2015-2018“ nahrazuje dosavadní „Pravidla 
pro udělování finančních dotací pro přímou 
podporu sportu a tělovýchovy v Adamově.“ 

Přijata byla neinvestiční dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje na poskytování so-
ciálních služeb. Výše dotace činí 263.500,- Kč.

Město Adamov předložilo v  roce 2014 
na  Centrum regionálního rozvoje žádost 
o dotaci z operačního programu Integrova-
ný operační program na  projekt „Konsoli-
dace IT a nové služby města Adamov.“ Poté, 
co bylo městu oznámeno, že Řídící orgán 
IOP navýšil alokaci 22. výzvy a  že náš pro-
jekt bude podpořen. Zastupitelstvo města 
Adamova dne 17. 12. 2014 vyjádřilo sou-
hlas s  realizací uvedeného projektu. Nyní 

byl zastupitelstvu předložen ke  schválení 
dokument Registrace akce a  Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace s Podmínkami k projek-
tu: CZ.1.06/2.1.00/22.09578 „Konsolidace IT 
a nové služby města Adamov.“ Celkové způ-
sobilé výdaje projektu: 3 027.420,- Kč. Dota-
ce ze strukturálního fondu ERDF 2 573.307,- 
Kč. Vlastní spoluúčast 454.113,- Kč.

Město Adamov předložilo také v  roce 
2014 na  SFŽP ČR v  rámci Operačního pro-
gramu životního prostředí žádost na projekt 
„Obnova biokoridoru na Náměstí práce a re-
generace stráně nad ulicí Petra Jilemnického 
v Adamově.“ Dne 26. 6. 2014 byl na adresu 
města doručen registrační list akce a  roz-
hodnutí ministra životního prostředí o  po-
skytnutí podpory na  spolufinancování pro-
jektu v  rámci OPŽP z  prostředků SFŽP ČR. 
Zároveň bylo město upozorněno na  splně-
ní příslušných podmínek, na jejichž základě 
bude následně vydáno rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace a uzavřena smlouva o poskytnu-
tí podpory. Město veškeré předepsané pod-
mínky splnilo a dodalo požadované podkla-
dy. Zastupitelstvu bylo předloženo ke schvá-
lení rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 
25. 3. 2015 a  Smlouva č. 14188396 o  po-
skytnutí podpory ze SFŽP ČR. Dotace z  EU: 
968.275,77 Kč. Dotace ze státního rozpočtu: 
69.162,55 Kč. 

Na  6. jednání Zastupitelstva města Ada-
mova konaném dne 24. 6. 2015 byl vzat 
na vědomí zápisy z 4. a 5. jednání Finanční-
ho výboru. Stejně tak zápis z 3. jednání Kon-
trolního výboru.

Byla projednána nabídka odprodeje po-
zemku parc. č. st. 116 v k. ú. Adamov, včet-
ně budovy bez č. p./č. e., společnosti KBB ko-
voplast s.r.o. Šlo o budovy bývalého skladu, 
která se nachází v  blízkosti nádraží ČD. Zá-
měr uzavření kupní smlouvy za navrhovate-
lem uvedených podmínek nebyl schválen.

Schválen byl závěrečný účet Města Ada-
mova za  rok 2014 vč. zprávy o  výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Adamova 
za rok 2014 a účetní závěrka Města Adamo-
va za rok 2014. 

Městu Adamovu byla dále doručena dne 
8. 6. 2015 žádost TJ Sokol Adamov o zvážení 
poskytnutí investiční dotace ve výši 90.387,- 
Kč na vypracování energetického auditu bu-
dovy sokolovny, návrhu opatření pro snížení 
energetické náročnosti a statické posouzení 
předpokládaných opatření. Na  základě zá-
věrů energetického auditu by chtěla tělo-
výchovná jednota přistoupit k přípravě pro-
jektové dokumentace rekonstrukce tak, aby 
mohla být vč. příslušných povolení použita 
k  případným dotačním výzvám na  rekon-
strukci. Dotace byla podobně jako v případě 
Spartaku Adamov poskytnuta. Navíc za pod-
mínky, že město obdrží kompletní výstup 
z auditu v celém znění.

Dále byla schválena Smlouva o poskytnu-
tí dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje 
pro ZŠ a  MŠ Adamov, příspěvkovou orga-
nizací ve výši dotace 50.000,- Kč, na projekt 
„Zdravé kvarteto.“

Z rozpočtu Jihomoravského kraje do Ada-
mova dále míří účelová dotace 1  000.000,- 
Kč v rámci dotačního programu JMK na po-
žární techniku a  věcné prostředky k  řešení 
mimořádných událostí, a to na pořízení nové 
cisterny.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Upozornění na uzavření 
Městského úřadu 

v Adamově
Vážení občané, 
z  technických důvodů budou ve  36. 
týdnu úřední hodiny Městského úřadu 
upraveny do této podoby: 
 • pondělí 31. 8. 2015 – úřední den v pl-
ném rozsahu
 • úterý 1. 9. 2015 – úřední den 
do 12:00 hod.
 • středa 2. 9. 2015 – úřad uzavřen
 • čtvrtek 3. 9. 2015 – úřad uzavřen
 • pátek 4. 9. 2015 – úřad uzavřen
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Oblastní charita Blansko v rámci projektu 
„Magdala“ zvou na přednášku

Obchod s lidmi
úterý 8. září 2015 od 16 hodin v prostorách 

„Zlaté zastávky“ v Adamově, Komenského 322/6
Program:
 • Úvod, stručné představení projektu „Magdala“ - 

kdo jsme a co děláme
 • Problematika obchodu s lidmi ve světě a v ČR
 • Promítnutí ½ hod. dokumentu o obchodu s lidmi
 • Diskuse 
 • Závěr

Přednáší pracovníci projektu „Magdala“: 
 • Bc. Eliška Bohatcová 
 • Mgr. Kamil Štěcha 

Oblastní Charita blanskO a střediskO 
vzájemné humanitární pOmOCi pOřádá

kdy: 9. 9. 2015 (středa)

kde: AdAmov
od 15.00 do 15.30 hod. – před domem 
s pečovatelskou službou (horka)
od 15.35 do 16.05 hod. – na parkovišti u kostela (OÚ)
od 16.10 do 17.00 hod. – na autobusové zastávce 
na Ptačině

CO: uvítáme ošacení, obuv, hračky, kuchyňské 
nádobí a všechno, co je možné ještě použít

jak: věci prosím noste čisté, nepoškozené, 
v pytlích nebo krabicích. Na místě bude přistavené 
auto s vozíkem
Darované věci budou použity pro uživatele služeb 
Oblastní charity Blansko a sociálně potřebným 
občanům Blanska a okolí. 

infOrmaCe: AnnA BAláková, tel.: 603 291 388
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 5. 7. 2015 Marta Štrajtová, 81 rok, Petra 

Jilemnického 12
 6. 7. 2015 Anna Šumberová, 90 roků,  

Komenského 1
 9. 7. 2015 Anna Bláhová, 86 roků, Petra 

Jilemnického 4
 9. 7. 2015 Mikuláš Gimun, 84 roky, Petra 

Jilemnického 4
 12. 7. 2015 Helena Brzobohatá, 70 roků,  

Dvořákova 6
 14. 7. 2015 Milan Dostál, 82 roky,  

Sadová 20
 17. 7. 2015 Bohumír Hloušek, 84 roky, 

Fibichova 4
 24. 7. 2015 Zdenka Vašíčková, 70 roků,  

Komenského 15
 28. 7. 2015 Magdalena Friedlová, 84 roky,  

Fibichova 25
 31. 7. 2015 Růžena Tůnová, 82 roky, Petra 

Jilemnického 4
 1. 8. 2015 Marie Ryzová, 75 roků, 

Fibichova 22
 5. 8. 2015 Slavomír Mikeš, 85 roků, 

Komenského 15
 8. 8. 2015 Ing. Zdeněk Rybář, 83 roky,  

Komenského 5
 9. 8. 2015 Helena Perestová, 89 roků,  

Komenského 1
 13. 8. 2015 Jaromír Kolář, 84 roky, 

Fibichova 31
 23. 8. 2015 Marie Procházková, 85 roků, 

Komenského 1
 27. 8. 2015 Jarmila Slavíková, 75 roků, 

Komenského 1

Blahopřejeme k sňatku
 4. 7. 2015 Otakar Haška – Jitka Blahová, 

sňatek MěÚ Adamov

Úmrtí
 26. 6. 2015 Jaromír Pilát, roč. 1952,  

Sadová 21
 3. 7. 2015 Oldřich Holešovský, roč. 1959, 

Stvolová
 11. 7. 2015 Milan Poslušný, roč. 1943, 

Sadová 27
 18. 7. 2015 Oldřich Chvátal, roč. 1926, 

Komenského 1
 4. 8. 2015 Miloš Vybíhal, roč. 1940, 

Komenského 15

Územní plán Adamov
V  roce 2016 proběhne v  souladu s  § 

55 zákona č. 183/2006 Sb., o  územním 
plánování a  stavebním řádu (stavební 
zákon), v  platném znění, vyhodnocení 
Územního plánu Adamov a  jeho případ-
ných změn.

Město Adamov dle § 173, odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, 
oznámilo, že Zastupitelstvo města Adamova 
schválilo na  svém zasedání konaném dne 
13. 12. 2012 Územní plán Adamov. Oznáme-
ní proběhlo a bylo vydáno formou opatření 
obecné povahy, bylo zveřejněno na  úřed-
ní desce a Územní plán Adamov byl vložen 
na  oficiální webové stránky města včetně 
mapových podkladů.

V roce 2016 proběhne v souladu s § 55 zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a  stavebním řádu (stavební zákon), v  plat-
ném znění, vyhodnocení Územního plánu 
Adamov a jeho případných změn. Stanove-

ný termín odpovídá zákonným předpisům 
a je pro Město Adamov povinností ze záko-
na.

Vyhodnocení územních podkladů se vzta-
huje na  celé katastrální území města Ada-
mova, dotýká se ploch stabilizovaných, ná-
vrhových i rozvojových.

Město Adamov touto cestou vyzývá 
všechny fyzické i  právnické osoby k  zasílá-
ní podnětů na případné změny v Územním 
plánu Adamov na uvedené kontakty:

Jiří Němec, Městský úřad Adamov, Pod 
Horkou 2, 679 04 Adamov nebo na elektro-
nickou adresu: jiri.nemec@adamov.cz. v ter-
mínu nejpozději do 31. 10. 2015.

Jiří Němec 
Pověřený zastupitel pro územní plánování

Oznámení omezení 
provozu na komunikaci

Po  zasypání sondy přikročí město Ada-
mov společně se SÚS Blansko ke kompletní 
opravě povrchu hlavní křižovatky, předpo-
kladem je přelom srpen - září.

Od  13. 7. 2015 do  24.7.2015 bude pro-
váděn výkop sondy do  tělesa komunika-
ce na pozemku parc. č. 406/3 k. ú. Adamov 
na náměstí Práce (ve směru od obchodního 
domu na  Smetanově náměstí před hlavní 
křižovatkou). Žádáme občany o  zvýšenou 
opatrnost, ohleduplnost a toleranci při ome-
zení provozu na této komunikací. Děkujeme 
za pochopení.
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Informace ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události z května 2015 
konkrétně:

*Při hlídkové činnosti byli strážníci upo-
zorněni na  neuzamčenou garáž, u  které se 
nenacházel majitel. Strážníci provedli šetře-
ní kde se jim podařilo zjistit a později zkon-
taktovat majitele. S jeho souhlasem provedli 
uzamčení garáže a zabezpečili tak jeho ma-
jetek před možným odcizením. 

*V  nočních hodinách obdrželi strážníci 
žádost od dozorčího OO PČR Blansko o pro-
věření situace na Smetanově náměstí u tzv. 
Bistra, kde mělo dojít k vloupání. Strážníci se 
ihned dostavili na  místo, kde spatřili rozbi-
tou skleněnou výplň uvedené provozovny. 
Při provádění nezbytných úkonů si strážníci 
všimli mladíka, který procházel kolem. Po-
žádali ho tedy o podání vysvětlení a  jelikož 
jeho argumenty nebyly nikterak přesvědči-
vě, převzali si ho kolegové z OO PČR Blansko 
jako podezřelého z vloupání do objektu. 

*Stejného mladíka, se kterým se strážní-
ci setkali v předešlém případě, spatřili další 
den prodavačky v  obchodě s  potravinami 
na ul. Sadová, jak se dopouští krádeže. Stráž-
níci jeho jednání zadokumentovali a předali 
k projednání na OO PČR Blansko s podezře-
ním na trestný čin krádeže. Aby toho mladík 
neměl v jeden den málo, stihnul ještě v noci 
okrást místní obyvatele, kteří jsou bez do-
mova a  bydlí tzv. na  ulici. Bez váhání vnik-
nul do  jejich provizorního příbytku a  vzal 
jim i to málo peněz, které mají. Stačil jim při 
tom i vyhrožovat násilím. Celá věc předána 
na OO PČR Blansko jako trestný čin krádeže. 
Stejný případ se v měsíci květnu odehrál ješ-
tě jednou.

*Na  služebnu MP Adamov se dostavil 
muž, který oznámil, že na komunikaci Ada-
mov – Josefov se nachází spadlý strom. 
Strážníci se vydali na místo, kde zkontakto-
vali JSDH Adamov a poté usměrňovali pro-
voz až do zprůjezdnění komunikace. 

*K rušení nočního klidu přivolal strážníky 
muž z  ul. Sadová, který si stěžoval na  hluk 
vycházející z jednoho z bytů. Strážníci v bytě 
zjistili několik mužů, které upozornili na  je-
jich protiprávní jednání a vyzvali je, aby sjed-
nali nápravu a  mohlo tak dojít k  obnovení 
nočního klidu. Jmenovaní výzvy strážníků 
uposlechli a  již nepokračovali v  jednání na-
rušující veřejný pořádek. Věc na místě vyře-
šena domluvou.

*Na neukázněného hosta restaurace, kte-
rý obtěžoval ostatní návštěvníky, si museli 
posvítit strážníci na ul. Nádražní. Obsluha si 
s ním již nedokázala poradit, a proto kontak-
tovala MP Adamov. Muž byl pod vlivem alko-
holu a dopouštěl se hned několika přestupků 
proti veřejnému pořádku i občanskému sou-
žití. Před příjezdem strážníků stihnul z místa 
odejít, avšak strážníci ho zanedlouho dohle-
dali na zastávce ČD. Za své chování si vyslou-
žil blokovou pokutu a poté, za dohledu stráž-
níků, opustil město Adamov. 

Vybrané události z června 2015 
konkrétně:

*O  tom, že dětské hry někdy vyvolávají 
neadekvátní reakci dospělých, se přesvědčili 
strážníci na ul. Družstevní, kde řešili napade-
ní dvou chlapců starším mužem. Na začátku 
všeho bylo řekněme nedorozumění a možná 
již minulé špatné zkušenosti s mladíky. Tito si 
hráli na terase restaurace ,,Oáza“ kdy shodili 
plechovku od  nápoje dolů do  blízkosti pro-
cházejícího muže, který toto bral jako útok 
na  jeho osobu a  oběma uštědřil pohlavek. 
Jelikož nedošlo k  žádnému vážnějšímu zra-
něný, byla celá záležitost vyřešena uložením 
blokové pokuty a slibem, že už se taková re-
akce nebude opakovat. Mladíkům strážníci 
domluvili, jelikož z  jejich výpovědí nebylo 
jednoznačně zřejmé, zda se v  jejich jedná-
ní nenacházela také určitá ,,rošťárna“ a  ple-
chovka nakonec dolů nespadla náhodou. 

*Hned dvakrát za jeden týden řešili stráž-
níci podnapilého muže, který posedával 
na  ul. Opletalova. Pro strážníky to byl ne-
známý muž, ale brzy se jim podařilo zjistit, 
že je na  návštěvě u  své přítelkyně, ke  které 
ho doprovodili a  předali do  její péče. Muž 
přislíbil, že se již alkoholu obloukem vyhne, 
což neučinil a další den se s ním strážníci po-
tkali opět, avšak nyní o něj nestála ani jeho 
přítelkyně, která mu byla v předešlém přípa-
dě ochotna podat pomocnou ruku. Strážníci 
tedy dohlédli na to, aby muž ženu neobtěžo-
val a odjel do svého bydliště. 

*Urážlivou SMS zprávu přišla strážníkům 
nahlásit žena, kterou tato forma komunika-
ce právem obtěžovala. Strážníci kontaktova-
li majitele telefonního čísla, ze kterého byla 
zpráva odeslána a požádali ho o podání vy-
světlení. Sice se nepodařilo přesně určit, kdo 
SMS zprávu z  uvedeného telefonu zaslal, 

avšak jeho majiteli strážníci domluvili a  po-
učili ho, aby se již tato situace neopakova-
la, neboť by poté byla projednána jako pře-
stupek proti občanskému soužití s možností 
uložení sankce. Prozatím postačila domluva. 

*Již klasickým výjezdem strážníků se 
i  v  tento měsíc stali tzv. podomní prodejci, 
kteří většinou nabízí služby spojené s odbě-
rem elektřiny nebo plynu. Strážníci osoby 
ztotožnili, požádali o podání vysvětlení a vy-
zvali je, aby své činnosti zanechali, jelikož 
porušují vyhlášku města Adamova. V  tomto 
případě osoby uposlechly a  opustily město 
Adamov. 

Vybrané události z července 2015 
konkrétně:

*Během noční služby vyjížděli strážníci 
k rušení nočního klidu na ulici P. Jilemnické-
ho, kde si své názory vyměňovala partner-
ská dvojice. Na  tom by nebylo nic divného, 
kdyby jejich hlasitá mluva nebudila ostatní 
obyvatele města. Strážníci dvojici domluvili, 
a  tito již v  dalších taškařicích nepokračovali 
nebo si je nechali na příznivější denní dobu. 

*Při noční službě byli strážníci požádá-
ni, v součinnosti s JSDH Adamov, o zajištění 
místa pro přistání vrtulníku ZZS, který přilé-
tal do Adamova z důvodu transportu zraně-
ného muže. Muž se zranil při pádu z  výšky. 
Strážníci i  JSDH Adamov zajistili místní fot-
balové hřiště a  jeho okolní prostor tak, aby 
mohlo dojít k  bezpečnému přistání vrtulní-
ku. Pacienta na hřiště dopravil vůz ZZS a poté 
byl letecky transportován na ošetření. 

*Při pochůzkové činnosti zastavil strážníky 
muž, který jim sdělil, že na cestě mezi ulice-
mi Družstevní a P. Jilemnického leží zraněná 
osoba. Když se strážníci dostavili na  místo, 
spatřili jim známého muže, který byl zraně-
ný v obličeji. Na místo již byla přivolána ZZS. 
Strážníci muži poskytli první pomoc a vyčkali 
do příjezdu sanitního vozu. 

*V  ranních hodinách kontaktoval strážní-
ky všímavý občan města, který sdělil, že v re-
stauraci na ulici Nádražní je poškozené okén-
ko a je dosti pravděpodobné, že došlo k vlou-
pání do  objektu. Tuto domněnku potvrdili 
i přivolaní strážníci, kteří místo uzavřeli proti 
vstupu nepovolaných osob a přivolali hlídku 
OO PČR Blansko pro podezření z vloupání. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Zrušení veřejného telefonního automatu
Společnost O2 Czech Republic a.s. oznamuje, že z důvodu výrazného poklesu zájmu 
o  využívání veřejného telefonního automatu na  objektu Domu služeb, Družstevní 
421/1, Adamov, dojde během 3. čtvrtletí 2015 k jeho demontáži.

Adamovský kalendář
Město Adamov připravuje kalendář 
pro rok 2016 s  tématikou sportu s  fo-
tografiemi adamovskcýh sportovních 
klubů a  oddílů. O  zahájení prodeje 
a  ceně vás budeme informovat v  příš-
tím čísle zpravodaje a na internetových 
stránkách města.
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Elektronovela zákona o odpadech 
ulehčí život spotřebitelům

Takzvaná elektronovela zákona o  odpa-
dech, která zavádí v České republice do pra-
xe nové požadavky evropské směrnice, za-
čala platit od 1. října 2014. Některá její usta-
novení nabyla účinnosti ihned, jiná během 
roku 2015. Poslední změny vstoupí v  plat-
nost až v roce 2018.

Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU 
o  odpadních elektrických a  elektronických 
zařízeních, která mimo jiné nařizuje člen-
ským státům, aby - na základě uplatnění zá-
sady rozšířené odpovědnosti výrobce - do-
sáhly stanovené minimální úrovně sběru 
vypočítané z průměrného množství elektro-
zařízení uvedených na  trh za  předcházející 
tři roky. V roce 2016 to má být 40 %, v roce 
2021 už 65 %. 

Pro splnění tohoto cíle plánuje Minister-
stvo životního prostředí, prostřednictvím 
návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR 
pro roky 2015-2024, meziročně navyšovat 
zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávají-
cí úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 %. 

Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzá-

koněna například povinnost prodejců elekt-
ra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdar-
ma odebírat a  předávat k  recyklaci všechny 
malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové 
zboží.

Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo 
provozovatel sběrného dvora či jiného mís-
ta zpětného odběru, už také nesmí přijímat 
elektrozařízení a  elektroodpady. Výkup-
ny kovů, ale i  sběrné dvory, pokud nemají 
smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem 
kolektivního systému, tedy musí tyto věci 
odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, 
podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo 
elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv 
upravovat, využívat nebo odstraňovat.

I  při prodeji elektra přes internet je nyní 
povinné informovat o způsobu zajištění jeho 
zpětného odběru, sběrná místa musí být po-
vinně zřízena ve  všech obcích a  městských 
částech s více než 2000 obyvateli. 

Další ustanovení elektronovely se týkají 
nových povinností výrobců a  jimi zřízených 
kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musí 
například vést evidenci toku zpětně odebra-
ných spotřebičů z míst zpětného odběru až 
po zpracovatele. 

S  platností od  1. června roku 2015 vznikl 
také jednotný registr míst zpětného odběru 
za účelem sdílení informací pro spotřebitele 
o  možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje 
do  něj budou poskytovat prostřednictvím 
dálkového přístupu všichni výrobci a provo-
zovatelé míst zpětného odběru. Tento registr 
tak bude jediným a jednotným zdrojem pro 
občany, pokud budou hledat, kde mají ode-
vzdat své spotřebiče a nemusí informace vy-
hledávat na  webových stránkách jednotli-
vých systémů (www.mzp.cz).

Novela mění také rozdělení jednotlivých 
druhů spotřebičů do  skupin. Ze stávajících 
10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí 
v platnost až k 15. 8. 2018 a bude mít dopady 
především na výrobce a zpracovatele. 

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 září 2015
úterý 1. 9. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 2. 9. Tvořivá dílna
čtvrtek 3. 9. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 4. 9. Sportovní hry od 16:00 h
úterý 8. 9. Posilovna zdarma od 14:00 h

Středa 9. 9. Přednáška na téma Obchod s lidmi od 16:00 h
čtvrtek 10. 9. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 11. 9. Sportovní hry od 16:00 h
úterý 15. 9. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 16. 9. Tvořivá dílna
čtvrtek 17. 9. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 18. 9. Sportovní hry od 16:00 h
úterý 22. 9. Posilovna zdarma od 14:00 h

Středa 23. 9. Stolní hry
čtvrtek 24. 9. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 25. 9. Sportovní hry od 16:00 h 
pondělí 28. 9. Státní svátek – zavřeno

úterý 29. 9. posilovna zdarma od 14:00 h
středa 30. 9. tvořivá dílna

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky. 

MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

AKCE ZÁŘÍ
Čtvrtek 3. 9. 2015
TVOŘENÍ ŠKOLNÍCH POMŮCEK
Od  15:00 hodin budeme společně vyrábět 
záložky do učebnic, obaly na knihy, ozdob-
né tužky… K jejich výrobě budete potřebo-
vat: ozdobné balící papíry, lepidlo, bavlnky, 
pohlednice.

Pátek 11. 9. 2015
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – VYBÍJENÁ
Turnaj ve  vybíjené pro děti a  mládež. Start 
v 16:30 hodin.

Středa 16. 9. 2015
TVOŘIVÁ DÍLNA
Kreativní tvoření z papíru. S sebou si prosím 
přineste: barevné papíry, kolíčky, lepidlo, ba-
vlnky. Tvoříme od 14:30 hodin.

Čtvrtek 23. 9. 2015
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALE
Pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o drobné ceny. Start v 16:30 hodin.

Úterý 29. 9. 2015
ZÁVODY VE SKOKU DALEKÉM
V prostorách MKM. Pro všechny věkové kate-
gorie. Začátek v 16:00 hodin.
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Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí? 
Nehledej a přijď mezi nás! 

Jsi občan ČR starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á  
s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí? 

N E V Á H E J !

Nabízíme stabilní finanční ohodnocení, kariérní růst,  
6 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou, odchodné,  

výslužné a řadu dalších výhod. 

VÍCE INFORMACÍ SDĚLÍ ODBOR PERSONÁLNÍ, 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, 

ÚZEMNÍ ODBOR BLANSKO  
Bezručova 31, Blansko 678 11

Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci? 

Nejsi lhostejný/á ke svému okolí?

Nehledej a přijď mezi nás!

Jsi občan ČR starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á

s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí?

NEVÁHEJ !
Nabízíme stabilní finanční ohodnocení, kariérní růst, 

6 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou, odchodné, 
výslužné a řadu dalších výhod.

VÍCE INFORMACÍ SDĚLÍ ODBOR PERSONÁLNÍ,

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,

ÚZEMNÍ ODBOR BLANSKO

Bezručova 31, Blansko 678 11
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Pozvánka 
na výstavu

Obrazy nežijících 
adamovských výtvarníků

Slavnostní vernisáží bude v  neděli 13. 
září 2015 v  15 hodin ve  Společenském 
centru MKS zahájena výstava obrazů ne-
žijících adamovských výtvarníků. Výstavu 
uvede PhDr.  Jaroslav Budiš, v  uměleckém 
programu vystoupí Věra Bakalová – zpěv, 
František Kratochvíl - klavír. K návštěvě jste 
zváni od 13. 9. do 22. 9. 2015, a to v pondě-
lí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 
14:30 – 17:00 hodin.

Výstava prací adamovských výtvarníků se 
pravidelně objevuje jako poslední výstav-
ní akce v roce jako Salón adamovských vý-
tvarníků. Na zářijové výstavě chceme připo-
menout také adamovské výtvarníky, ale ty, 
kteří nás již opustili a žijí mezi námi ve svých 
dílech. Tito výtvarníci po  dlouhá léta žili, 
pracovali nebo tvořili v Adamově. Přitom se 
nesmazatelně zapsali do  kulturního života 
města, do  paměti občanů. Některé známe 
jako dlouholeté členy výtvarného kroužku 
ZK ROH a z jeho pravidelných výstav. Před-
stavujeme i některé autory, kteří příliš nevy-
stavovali, ale jejichž práce stojí za připome-

nutí. Svou tvorbou budou zastoupeni auto-
ři: Alois Dobrovolný, Otakar Fišer, František 
Hořava, Jaromír Kostelecký, Igor Kozlovský, 
Josef Š. Maleček, Julius Malý, František Ma-
zal, Ladislav Mejzlík, Oldřich Moser, Oldřich 
Müller, František Pokorný, Antonín Schu-
mann a někteří další.

Výstava představuje práce od  dvacátých 
po devadesátá léta minulého století. Také ná-
mětově je představená tvorba velmi pestrá. Je 
zastoupena krajinomalba, zátiší i žánrové ob-
rázky, široké je i  spektrum použitých výtvar-
ných technik. Je to zajímavý pohled do výtvar-
ného dění v regionu v minulém století.
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Na ZÁŘÍ 2015 jsme 
pro vás připravili... 

 Î 1. září 2015
BIBLICKÉ ZASTAVENÍ 
S JIŘÍM KAŇOU
v salonku MKS na Ptačině v 18:30 hodin, 
vstup volný.

Po prázdninové přestávce vás zveme na dal-
ší příjemné posezení ve společnosti adamo-
vského pana faráře Jiřího Kani. 

 Î 3. září 2015
Přednáška Prof. MUDr. Hany Matějovské 
Kubešové, CSc.: 
RIZIKA A PŘÍNOSY LÉČBY 
BOLESTI VE VYŠŠÍM VĚKU
v salonku MKS na Ptačině v 17:30 hodin, 
vstupné 35 Kč  
Bolest... Každý z nás ji poznal a na otázku „Co 
je to bolest?“ bychom asi odpověděli různě. 

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

Určitě se ale všichni 
shodneme na  tom, 
že bolest je něco 
n e p ř í j e m n é h o , 
čeho se chceme co 
nejdříve zbavit.
Závěr přednášky 
doplní přednášející 
o zážitky z cesty do Irska. 

 Î 7. září 2015 
Zájezd do Městského divadla Brno 
na představení 
RIVERSIDE DRIVE
letní scéna MDB, začátek představení 
ve 21:00 hodin, délka představení 1,5 h.

Zveme zájemce z  řad adamovské veřejnos-
ti k společnému zahájení nové divadelní se-
zony, a to návštěvou letní scény Městského 
divadla Brno. Představení Riverside Drive je 
černá komedie o nevěře i o tom, jak se do-
stat ze spárů milenky, která vydírá...
Hrají: Alan Novotný, Jaroslav Matějka, Hanka 
Kováříková

 Î 10. září 2015 
Přednáška Lenky Rogožanové na téma: 
GRAFOLOGIE - písmo mluví pravdu
v salonku MKS na Ptačině v 17:45 hodin, 
vstupné 35 Kč.

Písmo jako takové je jedním z hlavních pilířů 
lidské civilizace, díky čemuž se přenáší infor-
mace po celá staletí až tisíciletí. Písmo za-
chycuje myšlenky lidí, mluvenou řeč, apod., 
což má pro lidstvo obrovský a  nepostrada-
telný význam. Není od věci říct, že ručně psa-
ný text je jakýmsi zrcadlem pisatele.
Lenka Rogožanová bude o grafologii nejen 
povídat, ale připraveny jsou pro vás také 
praktické ukázky.

 Î 13. září 2015
VÝSTAVA PRACÍ NEŽIJÍCÍCH 
ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 
ve Společenském centru MKS 
na Komenského č. 6.
První výstava, na  kterou vás zveme v  nové 
kulturní sezoně, je výstava prací nežijících 

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22 
vyhlašuje soutěž pro fotografy amatéry 
"o nejzajímavější snímek z letošní dovolené" nazvanou 

DOVOLENÁ 2015DOVOLENÁ 2015
Podmínky soutěže:
- v termínu do 10. září 2015 doručit do MKS tři fotografie 
zachycující atmosféru dovolené, označené jménem, adresou  a 
věkem soutěžícího,
- fotografie mohou být doplněny názvem, místem pořízení 
popřípadě vtipným komentářem, 
- formát fotografií je libovolný. 

- fotografie budou vystaveny v druhé polovině září v MKS, kde také proběhne 
vyhodnocení soutěže. Pro výherce budou připraveny věcné ceny.
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výtvarníků z  našeho města. Výstava bude 
probíhat ve dnech 13. - 22. září 2015.
Vernisáž výstavy se koná v  neděli 13. září 
2015 v 15:00 hodin ve Společenském centru 
MKS na Komenského ul. č. 6. Výstava je ote-
vřena v po - pá v době od 14:00 do 17:00 ho-
din, v neděli od 14:30 do 17:00 hodin.

 Î 13. září 2015
Zájezd na 
NATÁČENÍ NOVÉHO ZÁBAVNÉHO 
POŘADU ČT
v Divadle na Orlí. 
Česká televize při-
pravuje natáčení 
pilotního dílu nové 
talkshow České te-
levize, jehož hosty budou vždy známí a po-
pulární umělci. Moderátorem pořadu bude 
herec a muzikant Václav Kopta. Mezi hosty, 
kteří se zúčastní natáčení pilotního dílu, by 
měla být i Lucie Bílá a Jiří Langmajer, Milan 
Šteindler a Zuzana Kánocz
Natáčení bude probíhat v odpoledních ho-
dinách. Účast na něm je pro zájemce zdarma 
včetně autobusové dopravy. 
Přihlášky na č.t. 607 518 104.

 Î 14. září 2015 
Soutěžní odpoledne pro seniory  
„KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“
v salonku MKS na Ptačině ve 14:30 hodin, 
vstup volný.

Opět zveme seniory na soutěžní odpoledne 
jehož podtitul zní  „ten dělá to a ten zas to-
hle“. Rádi přivítáme na akcí i nové zájemce. 
Společně trénujeme paměť i  tělo. Na  říjen 
připravujeme soutěžní odpoledne společné 
pro děti a seniory. 

 Î 19. září 2015
Zájezd na muzikál 
„DĚTI RÁJE“
v Bobycentru Brno 
od 19:00 hodin.
Do  Brna míří oblí-
bený muzikál Mi-
chala Davida. Parta 
maturantů, na kon-
ci 80. let, tráví svůj volný čas po diskotékách. 
Těm kralují velcí frajeři – „dýdžejové“ Tom 
a  Stanley. Jen romantik Michal, který píše 
básničky a  skládá písničky, se kolektivu vy-
myká a je terčem jejich posměchu. Michalo-
vu lásku ke spolužačce Evě překazí intriky její 

kamarádky Kájiny. Po  dvaceti letech se Eva 
znovu setkává se svou první velkou láskou 
Michalem a  nekonečný milostný příběh se 
vrací v podobě sblížení její dcery Báry a Mi-
chalova syna Mickeyho.
Důvěrně je znáte. Buď to byly písničky vaše-
ho mládí, nebo mládí vašich dětí či rodičů. 
Nestárnou, jsou tady pořád. 

 Î 28. září 2015
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
ve školních lavicích
v sále MKS na Ptačině od 16:30 hodin, 
vstup volný.

V září se tradičně a rádi setkáváme a sezna-
mujeme s dětmi, které se staly žáčky adamo-
vské školy. Toto setkání je pro ně trošku „po-
učné“- naučíme je správnému přecházení 
silnice, „zábavné a soutěžní“ - budou se ba-
vit, tančit a soutěžit spolu s „Brněnskými pís-
ničkovými tetinami“ a odnesou si z této akce 
malý dárek na památku.
Přijďte všichni, těšíme se na vás! Na akci spo-
lupracuje firma BESIP – Autoškola Pernica 
Kotvrdovice, Městská policie Adamov, SPOZ 
při MěÚ Adamov.

 Î 26. září 2015
Zájezd do MDB na 
„SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ“
v Městském divadle Brno, na hudební 
scéně od 14:00 hodin.

Bláznivá hudební pohádka pro celou rodi-
nu vypráví příběh, který znají snad všich-
ni – po smrti laskavé královny matky si při-
vádí hodný Král domů zlou Macechu, která 
nedokáže snést krásu své nevlastní dcery. 
A když zemře i Král, je jí mladá Sněhurka vy-
dána zcela na milost a nemilost. Před smrtí 
ji zachrání jen útěk do hlubin temného lesa. 
Na konci této strastiplné pouti však stojí její-
mu štěstí útulný domeček se sedmi postýl-
kami – jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala, 
jedna pro Dřímala, jedna pro Rejpala, jedna 
pro Stydlína, jedna pro Štístka a  jedna pro 

Šmudlu. Jen péče ženské ruky tu jaksi chy-
bí a  postýlky jsou poněkud malé. Ovšem 
Macecha se dozví, že Sněhurce se podařilo 
uniknout jejím spádům a rozhodne se ji zba-
vit sama...
Cena zájezdu pro děti, studenty a  seniory 
330 Kč, pro dospělé 470 Kč, zájemci se mo-
hou přihlásit na č.t. 607 518 104, nebo pro-
střednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz.

 Î 28. září 2015
Zájezd na pohádku 
„BABA JAGA“
do Loutkového divadla Radost Brno, 
začátek představení v 10:00 hodin.

První premiérou připravenou divadlem Ra-
dost Brno v sezoně 2015/2016 bude pohád-
ka Baba Jaga, aneb Petruška a  Ivánek. Vy 
můžete jeho předpremiéru navštívit spolu 
s dětmi v den státního svátku, 28. září 2015. 
Vhodné pro děti od  4 roků. Cena zájezdu 
140 Kč.

 Î 29. září 2015
Dopoledne s pohádkou 
„O ČERVENÉ KARKULCE“
v sále MKS na Ptačině od 8:30 hodin 
a ve Společenském centru na Komenského 
ul. 6 od 10:30 hodin, vstupné 35 Kč.

Také v  novém školním roce bude MKS pro 
rodiče s  dětmi a  mateřské školy ve  městě 
připravovat setkání s  pohádkami. Na  děti 
čekají „Dopoledne s  pohádkou“, „Víkendová 
setkání s  pohádkou“, ale i  návštěvy brněn-
ských divadel. 
Prvním hercem, který za dětmi zavítá s po-
hádkou „O červené Karkulce“, bude Zdeněk 
Ševčík. Můžete ho znát z divadla Radost, kde 
je řádku roků členem divadelního souboru.

 Î 30. září 2015
Zájezd na představení 
CAVEMAN
do Divadla Bolka Polívky v Brně, začátek 
představení v 19:00 hodin.
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17. září 2015 
v 18 hodin 

sál MKS Adamov, 
Opletalova 22

Pořádá: Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22
Kontakt: č.t. 607518104, e-mail mks@mks-adamov.cz

Vstupné dobrovolné
Akci podporuje:

29. září 2015  v 17 hodin, kostel svaté Barbory Adamov    

Pořádá: Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22
Rezervace vstupenek na č.t. 607 518 104, e-mail: mks@mks-adamov.cz
Vstupné 250 Kč

Rob Becker - Máte chuť se rozesmát až k sl-
zám?? Přijďte se podívat na  slavnou one 
man show o  tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lás-
ce, partnerství a vtipně utajených kvalitách 
obou pohlaví.

 Î 1. října 2015 
Přednáška Ing. Josefa Trčky na téma 
„MEXIKO – ZEMĚ VZDÁLENÁ 
A NEZNÁMÁ“
ve Společenském centru na Komenského 
ulici č. 6 od 17:45 hodin, vstupné 35 Kč

 Î 10. října 2015 
Zájezd na 
ALEXANDROVCE – 
EUROPEAN TOUR 2015
Turné k příležitosti 70. výročí osvobození 
a  ukončení 2. světové války pod záštitou 

prezidenta České republiky Miloše Zemana, 
hosté turné: Helena Vondráčková a Michae-
la Nosková.

 Î 15. října 2015 
„Náplast na všechny bolesti života“
Herečka Jana Šulcová a šansoniérka Rena-
ta Drössler v netradičním jevištním setkání 
dvou svébytných a  vtipných žen. Předsta-
vení je protkáno šansony s živým klavírním 
doprovodem.

Připravované kurzy:
délka zahájení

JÓGY 10 lekcí od října Lektorka: Miloslava Rejdová

CVIČENÍ PRO ÚLEVU 10 lekcí od října Lektorka: Dagmar Hodaňová

BŘIŠNÍCH TANCŮ 10 lekcí od října Lektorka: Pavla Frňková

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTÍ 5 lekcí od pol. září Lektorka: Michaela Nešporová

TANEČNÍCH 8+1 lekce od října Lektoři: mž. Míšenští

VÝP. TECHNIKY 5 lekcí od října

JAZYKŮ šk. rok od pol. září Dle zájmu angličtina, němčina

Přihlášky a ostatní informace na č.t. 607 518 104 nebo mks@mks-adamov.cz.
Kurzy budou zahájeny pouze v případě dostatečného množství zájemců (8).

Na říjen si do diáře prozatím poznačte: 
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Vzpomínka
Děkuji přátelům a známým, kteří se přišli na-
posledy rozloučit 2. července s panem Jaro-
mírem Pilátem, za květinové dary a projeve-
nou soustrast i slova útěchy.

Manželka Alžběta Pilátová


Dne 1. srpna uplynulo 25 let od  náhlého 
úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Emi-
la Ambrože, který by se 1. září dožil 80 roků. 
Děkujeme všem, kdo mu spolu s námi věnují 
tichou vzpomínku.

Dcery Jitka a Helena s rodinami


Pořád čekáme, že přijdeš a řekneš: „promiň-
te, trochu jsem se zdržel!“
De 17. srpna vzpomeneme třetí výročí úmr-
tí, kdy nás náhle opustil náš milovaný pan 
Lubomír Dáňa. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Za celou rodinu manželka


Dne 12. září to bude 6 let co zemřel pan Ja-
roslav Slavík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.



„Děkujeme za  cestu, kterou jsi s  námi šel, 
za  ruce, které nám tolik  pomáhaly. Děkuje-
me za  to, že jsi byl, za  každý den, který jsi 
s námi žil.“
Dne 17. září vzpomeneme druhé výročí úmr-
tí pana Vladislava Zachovala.
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali, 
děkují manželka Julie, syn Pavel a dcera Pet-
ra s rodinami. 

Významná výročí
Stanislav Spiegl – 
70. narozeniny

Narodil se 18. 9. 1945 v Adamově, kde oba 
rodiče pracovali ve Škodových závodech. Po 
ukončení základní školy nastoupil do odbor-
ného učiliště v Josefově a vyučil se strojním 
zámečníkem. V letech 1963 – 1967 vystudo-
val Střední průmyslovou školu strojnickou 
v  Jedovnicích. Po absolvování nastoupil do 
Adamovských strojíren do konstrukce pří-
pravků v TPV. Po třech letech přešel do útva-
ru OIC – externí montáže měrné a čerpací 
techniky. Vypracoval se na vedoucího pra-
covní skupiny. Asi po deseti letech ukončil 
práci na montáži na II. větvi plynovodu Druž-
ba v bývalém SSSR. Získal zde zkušenosti ve 
svářečské profesi a svařovací technologii. 
Ty pak využil jako vedoucí svářečské ško-
ly v  Adamovských strojírnách, když převzal 
tuto funkci. Dále se vzdělával v  odbornos-
ti – vystudoval technologii ve Výzkumném 
ústavu svařování při Vysoké škole technické 
v  Bratislavě. Po rozdělení republiky pokra-
čoval ve studiu na VUT v Brně, kde získal di-
plom EWT (evropský svářečský technolog). 
Vzdělání si rozšířil ještě o diplom EWP (ev-
ropský praktik) pro výuku nových pracovní-
ků v oblasti svařování. Následovaly pak další 
kurzy a školení. U svářečské práce zůstal až 
do odchodu do důchodu a příležitostně se 
jí věnuje dosud.

V mládí byl členem Svazu mládeže. Věno-
vali se organizování jak pracovních brigád, 
tak tzv. čajů o páté a podobných akcí. Byl 
členem TJ Spartak Adamov (házená, ZRTV). 
Byl také členem divadelního kroužku. Další 
činnost, ze které ho můžeme znát, je prá-
ce s  dětmi na pionýrských táborech. Začal 

v roce 1959 jako oddílový vedoucí, postup-
ně se vypracoval na hlavního vedoucího. Zú-
častňoval se jak mezinárodních výměnných 
táborů ve Sněžném, tak v tehdejší NDR. Tá-
borovou činnost ukončil v roce 1995.

Běh života Stanislava Spiegla byl pestrý a 
obsáhlý. Těší nás, že Standa je stále tak činný 
a ve svém oboru užitečný. K jeho významné-
mu životnímu jubileu mu přejí vše nejlepší, 
hodně zdraví, rodinné pohody a spokoje-
nosti do dalších let, kromě rodiny, také býva-
lí spolupracovníci, spolužáci, bývalí svazáci, 
přátelé a známí.

Jiřina Matoušková - 
nedožité 85. narozeniny

Narodila se 9. října 1930 v Adamově do 
rodiny později známého brněnského a ada-
movského výtvarníka a bytového architekta 
Julia Malého. Julius Malý pracoval v adamo-
vském závodě převážně v útvaru TOV až do 
odchodu do důchodu. Matka Karolína Droz-
dová bydlela s rodiči v Adamově. Po rozvo-
du se matka Karolína provdala v roce 1945 
za Zdeňka Te saře z Brna a rodina se přestě-
hovala do Adamova. Jiřina později přijala 
příjmení Tesařová. Po válce navštěvovala v 
Brně obchodní školu. Jiřina byla sestřenicí 
choreografa a uměleckého šéfa baletu ná-
rodního divadla Miroslava Kůry, národního 
umělce.

V roce 1948 se zúčastnila Mezinárodní 
brigády mládeže v polské Gdyni. Později se 
zapojila do práce ve Svazu mládeže, kde za-
stávala funkci kulturní referentky. Měla také 
značný podíl na založení mládežnického 
pěveckého a tanečního souboru. V pěvec-
kém souboru zpívala s Martou Rozhonovou, 
provd. Klementovou. Adamovský svazácký 
pěvecký soubor získával dobré ohodnoce-
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ní jak v okresním tak i v krajském kole STM. 
Při navázané družbě adamovských svazáků 
a absolventů vojenské školy pro důstojníky 
ve Vyškově se Jiřina v roce 1952 seznámila 
s jedním z nich - Bohumilem Matouškem ze 
severních Čech. V lednu 1953 se vzali a Jiřina 
změnila své působiště - bydleli v kraji u Má-
chova jezera ve Zbinách.

V roce 1954 se jim narodil syn Bohumil. 
V roce 1956 odešel manžel na základě vý-
zvy do výroby a dostali se do Adamova. Po 
čase dostali byt na Pta čině a v roce 1958 za 
kostelem. Jiřina se v té době starala i o ne-
mocnou matku. V roce 1958 se jim narodila 
dcera Zdeňka a v roce 1959 syn Jiří. Mezitím 

její manžel absolvoval jed noroční brigádu v 
ostravských dolech, po prodělaném vážném 
onemocnění pracoval na učilišti v Josefově. 

Jiřina pracovala během svého působení 
v Adamově na různých místech v závodě - 
ve výpravně, na dálnopisu, na podnikovém 
ředitelství na sekretariátě, v redakci Směru 
a na OTŘ. Začátkem 70. let min. století ode-
šla pracovat do Brna na generální ředitelství 
Cheposu, kde zůstala až do odchodu do dů-
chodu. Koncem roku 1988 vážně onemoc-
něla a 4. 5. 1989 této nemoci podlehla.

Oba synové Jiřiny - Bohumil a Jiří žijí v Pra-
ze. Dcera Zdeňka bydlí v Dolní Lhotě. Vnučka 
Jiřiny Andrejka působí v Brně, její bratr Car-

los Gonzales se usadil v Praze. Zde vyhrál v 
soutěži kuchař - číšník 1. místo. Teta Jiřiny, 
sestra její matky Markéta, se provdala za-
čátkem války za pracovníka adamovského 
závodu úředníka Stanislava Spiegla, pozděj-
šího nejlepšího adamovského režiséra a her-
ce, di vadelníka apod.

Jiřina byla členkou KSČ až do své smrti. 
Několik let byla jednatelkou. Byla převážně 
veselé povahy, ve svazáckém kolektivu byla 
oblíbená, zejména pro své pěvecké umění. 
My, bývalí svazáci i její rodina na Jiřinu stá-
le vzpomínáme s láskou a úctou. Škoda, že 
se dnešních dnů nedožila, čest její památce!

MK

Ze školních tříd
MŠ Komenského 6, Adamov

Ohlédnutí za školním 
rokem 2014/2015

„Naše školka, to je školka, rádi do ní cho-
díme ... ,“ tak tuhle písničku si zpívají děti 
naší mateřské školy na  ulici Komenského 6 
v Adamově. A není se čemu divit. Vždyť ce-
loroční program pro děti je velmi bohatý 
a rozmanitý. 

Naše MŠ nabízí dětem kroužek angličtiny, 
hry na  zobcovou flétnu, logopedickou pre-
venci s  rodiči, edukativně stimulační skupi-
ny pro přípravu předškolních dětí. Starší děti 
mohly chodit do  sauny nebo se zúčastnit 
předplaveckého výcviku v  krytém bazénu 
v Blansku.

Jednou měsíčně jsme navštěvovali kultur-
ní akce pro děti, které pořádalo MKS na Pta-
čině. 

 I  do  mateřské školy jsme zvali herce 
a  loutkoherce, kteří dokázali upoutat děti 
svými pohádkami. S  příběhy o  zvířátkách 
nás navštěvuje pravidelně i pan Kaňa, který 
nám také umožnil vstup do vánočně vyzdo-
beného kostela, kde jsme měli možnost si 
prohlédnout jesličky a zazpívat vánoční ko-
ledy za doprovodu varhan.

Také jsme připravovali s dětmi vystoupení 
k vánočnímu posezení s rodiči a ke Dni ma-
tek v MŠ, které byly plné básniček, písniček 
a  tanečků. S  těmito programy jsme potěšili 
i  adamovské jubilanty v  MKS a  adamovské 
maminky, u  příležitosti oslav Dne matek 
u kostela Sv. Barbory.

V  únoru proběhl v  MŠ dětský karneval 
s  hudebním doprovodem Petra Bendy. Bě-
hem „Týdne dětské radosti“, který se konal 
ke „Dni dětí“, kreslily děti na  chodník před 
MŠ, soutěžily na  školní zahradě, zúčastnily 
se pochodu „pohádkovým lesem“, vyrazily 
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na  vycházku k „Sedmi dubům“ a  dokonce 
MŠ navštívil i „Kejklíř“ se svým akrobatickým 
vystoupením.

Na  konec školního roku jsme se s  dětmi 
vydali na  výlet na  ekofarmu „Jalový dvůr“, 
který se nachází u Slavkova.

Společně se skupinou historického šermu 
jsme se slavnostně rozloučili s  našimi bu-
doucími prvňáčky na zahradě MŠ. 

Nový školní rok začíná v  září. Přivítáme 
nové děti a budeme se snažit, aby i ony rády 
zpívaly nejen písničku ,,Naše školka, to je 
školka….“.

Fotografie z  akcí naší MŠ si můžete pro-
hlédnout na  webových stránkách: picasa-
web.google.com/100929573779895280644

Helena Marková
MŠ Komenského 6
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Další úspěšná sezóna šipkařů 2014/2015

INZERCE
 ♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových 

jader. Provádíme obkladačské, podlahář-
ské, zednické práce. Více informací na-
jdete na www.ADAMOstav.cz nebo tel. č. 
603 752 493.

 ♦ 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!

Jana Voškerušová 
ŠITÍ, OPRAVY 

TEXTILNÍ GALANTERIE 
PAPÍRNICTVÍ 

zboží dovezu až k vám domů-zdarma 
e-mail: u.poutnika@seznam.cz 

tel.: +420 774 342 291 
www.sitiupoutnika.cz 

připravuji vám provozovnu v Adamově 

Tomáš Fabičovic

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Tel.: 607 762 168

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

 ♦ SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DO-
HROMADY! SPLÁCEJTE MÉNĚ! DOSTA-
NETE OKAMŽITOU HOTOVOST NA ÚČET, 
ROVNĚŽ VÁM POŠLEME PENÍZE I  SLO-
ŽENKOU. NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽ-
BY V  OD  TESCO BRNO Na  viděnou se 
moc těší Veronika Kratochvílová, tel. č. 
724 771 262, 542 213 285.

 ♦ Hledám doučování němčiny v  Adamově 
pro studenta kvarty z gymnázia pro škol-
ní rok 2015/2016, tel. č. 723 917 402.

 ♦ RYCHLE a  BEZPEČNĚ zařídím PRODEJ 
BYTU za výhodných cenových podmínek, 
tel. č. 739 300 431. Byty 1+1, 2+1, 3+1. Lo-
kalita Adamov a okolí.

 ♦ Prodám garáž na  ul. Komenského u  bý-
valého internátu, cena dohodou, volná 
ihned, tel. č. 606 544 531.

 ♦ Sanitky – Voláme dispečink – PETTOP 
s.r.o. + Z-Donera s.r.o. 800  660  222, 
800 101 129 Svitavská 1, Blansko.

Obě adamovská družstva zakončila se-
zónu 2014/2015. DC HORNETS pod vede-
ním Zdeňky Dudíkové reprezentovali Mar-
tin Réda, Aleš Mrva, Jaromír Bednařík, Ivo 
Tretera, Tomáš Antl, Lukáš Daněk, Jiří Ond-
ráček a  Stanislav Kořínek. DC HURRICANE 
pod vedením Milana Dudíka st. reprezento-
vali Martin Šeba, Miroslav Dobrovolný, An-
tonín Kišner, Milan Dudík ml., Jaromír Poří-

Turistický oddíl – TJ 
Spartak Adamov

Vycházky v září
POCHOD po dálničním tělese R43
sobota 5. 9. 2015
délka vycházky 10 km
trasa: Boskovice bus-Jevíčko-Víska u  Jevíčka-
-Chornice-Městečko Trnávka-bus do  Mlad-
kova
odjezdy: tam-ČD Adamov 8.22 hod.
zpět Skalice 15.12(16.12) hod.
vede Marta Opatřilová.

BUČOVICKÁ 50
sobota 19. 9. 2015
trasy 5,11 a 15 km dle propozic pořadatele
odjezdy: tam-ČD Adamov 7.39 hod.
zpět z Bučovic každou hodinu
vede Helena Kokrdová.

zek, Roman Mikeš, Lukáš Zbojek a Martina 
Čapková.

Ligovou sezónu DC HORNETS zakončil již 
třetím vítězstvím po  sobě v  Jihomoravské 
EXTRALIZE a DC HURRICANE obsadil pěkné 
páté místo. První dva týmy se kvalifikovaly 
na MČR, které se konalo v Králíkách u Nové-
ho Bydžova. Zde po loňském devátém místě 
obsadil tým DC HORNETS krásné třetí místo.

Na  závěr bych chtěl všem hráčům a  rea-
lizačnímu týmu poděkovat za  vzornou re-
prezentaci klubu a města v rámci kraje a re-
publiky. Mnoho zdaru do příští ligové sezóny 
2015/2016.

Ing. Milan Dudík, předseda ŠK Adamov



Tato nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

CENOVĚ VÝHODNÉ 
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme 

cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných 
provedeních, šedá barva skladem

od

45,--
SOUČINITEL TEPELNÉ 

VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

ks od

8,- !
Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace, 
λ

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, 

d 900 – 350 cm

KE KAŽDÉMU BALENÍ 
PIVO ZDARMA

m2 od 

50,90 ! Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách 
od 10 do 140 mm

Zahradní obrubník
šedý, červený, 100 x 20 x 5 cm, 
50 x 20 x 5 cm, 100 x 25 x 5 cm, 
systém pero-drážka

Zámková dlažba Parketa
šedá, 20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, 
vysoká pevnost a otěruvzdornost, 
odolná proti rozmrazovacím
látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

při paletovém odběru 129,-/ m2

ks

2,70 !
   od 1 palety 2,58/ ks

www.bauhaus.cz

od

19,- !

BRNO
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Váš realitní makléř 
pro tuto oblast

Záruka kvality

Servis na klíč

Bezpečí prodeje

Ing. Bc. Lucie Hladká
                    739 300 431

                    lucie.hladka@re-max.cz

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ                

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní čísla techniků 
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk
a

Více jak 26% z Vás
již využívá aktivně IPTV !

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 30.9.2015 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
36 programů v ceně
83 programů celkem
TV Samsung, TV LG, STBox

PC, Notebook, Apple, Android

SMART TV
LG Netcast 3

schváleny k sledování

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

Televize je dostupná pro všechny klienty jako balíček služby internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV přímo v SMART TV Samsung, LG  OS Netcast (v budoucnu i SMART TV 
LG WebOS), na webu, v tabletech a zařízeních s Androidem a APPLE iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné v na google marketu či AppStore. Více než 80 televizních programů. 
Pozastavte si právě probíhající pořad, a to až na 120 minut, a  pak jej opět spusťte tam, kde jste přestali. EPG poskytuje přehled o právě probíhajících a náledujících televizních pořadech. 
Novinky na www.ada-net.cz. HD programy můžete sledovat na Smart TV a STBoxech - ČT1, ČT2, ČT Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza.
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