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Město Adamov provozuje vysílání místního digitálního vysílání. Adamovský infokanál vysílá v pozemním digitálním vysílání DVB-T z vysílače 
Alexandrova rozhledna a to na kanále 32. K příjmu je třeba mít set-top-box nebo novější televizor s DVB-T tunerem a mít k dispozici signál 
pozemního digitálního vysílání. Individuální televizní antény je třeba natočit směrem na Alexandrovu rozhlednu.

Společné televizní antény (STA) je nutné nejprve nechat upravit. Na většině STA v Adamově je však momentálně příjem již zajištěn, konkrétně 
na těchto STA resp. domech: Jilemnického (kromě 12 a 14), Ronovská, Neumannova 4 a 6, Opletalova 38ab, Družstevní 2,3,10 a 11, Komenského 
(Hradčany), Komenského 6, Sadová 17-27. STA, které na možnost příjmu TV Adamov upraveny zatím nejsou: Družstevní 4,5,6,7,8,9, Sadová 16 až 
20, Pod Horkou 6 (hotel).

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Podmínky příjmu vysílání

Datum Čas Akce Pořadatel
1.10.2015 17:30 Ing. Josef Trčka: MEXIKO ZEMĚ NEZNÁMÁ A VZDÁLENÁ MKS Adamov
2.10.2015 Zájezd: FLORA OLOMOUC MKS Adamov
4.10.2015 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - SK Olympia Ráječko B FK Adamov
5.10.2015 19:00 „SPLAŠENÉ“ v MDB MKS Adamov
6.10.2015 14:00 Den otevřených dveří v DPS Pečovatelská služba
6.10.2015 16:00 Hravé odpoledne Městský klub mládeže
8.10.2015 18:00 KONCERT Malého divadla hudby při MKS MKS Adamov
9.10.2015 16:00 ADAMOVSKÁ DRAKIÁDA Městský klub mládeže
10.10.2015 16:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - SK Viktoria Suchý AJETO Adamov
10.10.2015 16:00 SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU MKS Adamov
10.10.2015 20:00 ALEXANDROVCI - EUROPEAN TOUR 2015 MKS Adamov
11.10.2015 15:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Vavřinec FK Adamov
11.10.2015 15:00 Výstava: SERGEJ KULINA - OBRAZY A PLASTIKY MKS Adamov
13.10.2015 16:00 TURNAJ V PETANQUE Městský klub mládeže
14.10.2015 BESEDA K POŘADU „TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ“ MKS Adamov
15.10.2015 17:00 Za Adamov čistější a krásnější Komise PZMA & MA21
15.10.2015 17:00 UKLÍZÍME OKOLO MKM Městský klub mládeže
16.10.2015 14:30 „KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ“ - soutěžní odpoledne pro děti a seniory MKS Adamov
21.10.2015 16:00 TURNAJ V KULEČNÍKU Městský klub mládeže
22.10.2015 17:45 PŘEDNÁŠKA: HISTORIE ŘÍMSKÉHO NÁM. A NÁM. SVOBODY MKS Adamov
23.10.2015 09:45 Dopoledne s pohádkou: PLETENÉ POHÁDKY MKS Adamov
24.10.2015 08:00 Farmářské trhy Kristýna Kučerová
24.10.2015 16:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - FK Rozhraní AJETO Adamov
25.10.2015 14:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Bořitov FK Adamov
28.10.2015 17:00 Opereta „BRATRÁNEK Z BATÁVIE“ MKS Adamov
29.10.2015 15:00 TVOŘENÍ PODZIMNÍ Městský klub mládeže
31.10.2015 15:00 Nová česká komedie „CELEBRITY S.R.O.“ MKS Adamov
2.11.2015 18:00 PÍSKÁNÍ PO VĚTRU - nový muzikál v MDB MKS Adamov
8.11.2015 19:00 LÚČNICA uvádí v Janáčkově divadle Brno Reprezentační program MKS Adamov
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Z jednání Rady města Adamova
Na 22. schůzi Rady města Adamova ko-

nané dne 31. 8. 2015 byly vzaty na vědomí 
zápisy z 8. zasedání Kulturně informační ko-
mise a 6. zasedání Sportovní komise.

Projednány a  doporučeny ke  schválení 
byly veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí 
dotací z  rozpočtu Města Adamova pro pří-
mou podporu sportu a  tělovýchovy s  FK 
Adamov, Šipkovým klubem Adamov, sdru-
žením hráčů pétanque FENYX, TJ Sokol Ada-
mov, TJ Spartak Adamov, Judo Klub Samuraj 
Adamov a  Občanským sdružením Volejbal 
Adamov.

Na  23. schůzi Rady města Adamova 
konané dne 31. 8. 2015 byl schválen doda-
tek smlouvy o dílo se společností Z+M Part-
ner, spol. s  r.o. upravující splatnost faktur 
za maintenance systému projektu ICT.

Na 24. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 9. 9. 2015 byla dohodou ukonče-
na smlouva o nájmu bytu v bytovém domě 
na  ulici Komenského 6 a  na  úřední desce 
a webových stránkách města byla zveřejně-
na nabídka nového pronájmu tohoto bytu. 

Rada města Adamova schválila ředitelce 
MKS, paní Jitce Králíčkové, podání žádosti 
o poskytnutí dotace z dotačního programu 
Jihomoravského kraje k  zajištění akce „Svě-
telský podzim v  Adamově“ – koncert Hra-
dišťanu s Jiřím Pavlicou v kostele sv. Barbory.

Se společností E.ON Energie a.s. byla po-
depsána smlouva o  sdružených službách 
dodávky elektřiny z nového odběrného mís-
ta na veřejném prostranství u ZŠ Ronovská.

Základní organizaci Českého svazu včela-
řů v Adamově byla z rozpočtu města poskyt-
nuta dotace ve výši 5000,- Kč. 

Žádost o dotaci organizace Centrum pro 
dětský sluch TAMTAM, která poskytuje kom-
plex služeb podporujících rodiny s dětmi se 
sluchovým postižením, nebyla schválena 
z  důvodu nedoplnění žádosti o  dotaci dle 
požadavku Sociální a  výchovně vzdělávací 
komise o konkretizaci klienta. 

Na základě avíza z Krajského úřadu Jiho-
moravského kraje o  uvolnění neinvestiční 
dotace Ministerstva školství, mládeže a  tě-
lovýchovy bylo schváleno přijetí dotace 
MŠCHT na projekt „Podpora vzdělávání v ZŠ 
a MŠ Adamov“ ve výši 526.815,- Kč.

Dále byla uzavřena se společností K-net 
Technical International Group, s.r.o. kupní 
smlouva na  dodávku licencí kancelářské-
ho systému Microsoft Office. Tento soft-
ware bude instalován na  nové pracovní 
stanice uživatelů – zaměstnanců Městské-
ho úřadu, v  souvislosti s  nově pořízeným 
serverem a pracovními stanicemi instalova-

nými v  rámci veřejné zakázky „Konsolidace 
IT a  nové služby města Adamova“ z  dotač-
ního programu Integrovaný operační pro-
gram, prioritní osa: Zavádění ICT v  územní 
veřejné správě. 

Ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Adamov Mgr.  Janě Burianové bylo uděleno 
kladné stanovisko k  vyhlášení volných dnů 
– ředitelského volna ve  dnech 26. 10., 27. 

10. a 16. 11. 2015 pro žáky ZŠ a MŠ Adamov 
v  souvislosti s  organizačním a  technickým 
opatřením v provozu budovy ZŠ Komenské-
ho 5 z důvodu opravy sociálního zařízení. 

Na  závěr schválila rada města Adamova 
program 7. zasedání Zastupitelstva města 
Adamova.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Tajemnice Městského úřadu Adamov vy-
hlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 
Sb., o  úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů, 
ve  znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení 
na funkční místo:
sociální pracovník/pracovnice
Předpokládaný nástup: 1.1. 2016
Platové zařazení: 9. platová třída v sou-
ladu s  nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o  platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném 
znění, platový stupeň podle délky uzna-
né praxe
Místo výkonu práce: Městský úřad Ada-
mov a  území správního obvodu města 
Adamov 

Charakteristika vykonávané práce:
 • výkon práce sociálního pracovníka 
ve  smyslu ustanovení § 7 a  § 63 - 65 
zákona č. 111/2006 Sb., o  pomo-ci 
v hmotné nouzi
 • základní sociální poradenství, depistá-
že, spolupráce s ÚP, přímá práce s klien-
tem, vedení záznamů, sociální šetření 
a další úkoly 

Požadované vzdělání: dle § 110 odst. 4 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, v platném znění
 • vyšší odborné vzdělání získané v  obo-
rech zaměřených na sociální práci a so-
ciální pedagogiku, sociální pedagogiku, 
sociální a  humanitární práci, sociální 
práci, sociálně právní činnost, charitní 
a sociální činnost, nebo 
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem 
zaměřené na sociální práci, sociální po-
litiku, sociální pedagogiku, sociální péči, 
sociální patologii, právo nebo speciální 
pedagogiku

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o  úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění 

Jiné požadavky: 
 • praxe v  oblasti sociální politiky vítána, 
zkouška odborné způsobilosti výhodou 
 • uživatelská znalost práce na PC 
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ k  aktiv-
nímu řízení referentského motorového 
vozidla při pracovních cestách
 • samostatnost, odpovědnost a  vysoké 
pracovní nasazení, dobré komunika-
tivní schopnosti, zvládání zátěžových 
situací 

Písemná přihláška k výběrovému 
řízení musí obsahovat: 
 • přesné označení výběrového řízení, 
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum 
a místo narození, státní příslušnost, mís-
to trvalého pobytu 
 • číslo občanského průkazu nebo čís-
lo dokladu o  povolení pobytu u  cizího 
státního občana 
 • kontaktní telefonní číslo, e-mail 
 • datum a podpis uchazeče 

K přihlášce se připojí tyto doklady: 
 • profesní životopis se zaměřením na po-
pis vykonávaných činností 
 • výpis z  evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce 
 • ověřená kopie dokladu o  nejvyšším 
dosaženém vzdělání (v  případě diplo-
mu i ověřená kopie vysvědčení o státní 
zkoušce) 

Písemnou přihlášku a  výše uvedené 
materiály odevzdejte osobně na sekre-
tariát Městského úřadu Adamov nebo 
zasílejte poštou (datum doručení) nej-
později 
do 15. 10. 2015 do 12:00 hodin
na adresu: Městský úřad Adamov, k ru-
kám tajemníka, Pod Horkou 101/2, 
679 04 Adamov 
Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové 
řízení OSSV - sociální pracovník“ a vle-
vo nahoře Vaše jméno, příjmení a byd-
liště.
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Informace ze svodky událostí  Městské policie Adamov
Vybrané události ze srpna 2015 
konkrétně:

Při noční službě přijali strážníci oznáme-
ní o podnapilém a zraněném muži, který se 
pohyboval po  ulici Komenského. Z  podání 
vysvětlení jmenovaného bylo zjištěno, že 
měl být napaden svými kamarády, kteří ho 
zřejmě okradli i  o  mobilní telefon. Strážníci 
provedli pátrání po podezřelých, kteří se na-
cházeli v nedaleké restauraci. Na místě byly 
provedeny nezbytné úkony ke  zjištění sku-
tečného stavu věci a další šetření již proved-
la přivolaná hlídka OO PČR Blansko. 

Při pochůzkové činnosti kontaktova-
la strážníky žena a  předala jim peněženku 
s  obsahem, kterou nalezla při obědě v  re-
stauraci. Strážníci dle fotografie v peněžen-
ce zjistili její majitelku a  takřka ihned jí ná-
lez předali. Za šťastnou majitelku peněženky 
vyjadřuji poděkování poctivé nálezkyni. 

V  nočních hodinách vyjížděli strážnici 
do restaurace na Smetanově nám., kde dva 
mladíci napadli jednoho z  hostů a  z  místa 
utekli. Strážníci zajistili přivolání vozidla ZZS 
a dále provedli pátrání po výtržnících, které 
se jim podařilo dohledat a zajistit jejich po-
dání vysvětlení. Dechové zkoušky na  zjiš-
tění přítomnosti alkoholu v  dechu u  obou 
překračovaly hranici 1 promile. Z  důvodu 
podezření ze spáchání trestného činu byla 
na  místo přivolána hlídka OO PČR Blansko, 
která si celou věc převzala k dalšímu šetření. 

Oznámení o  porušování vyhlášky města 
Adamova č. 4/2012, o udržování čistoty a po-
řádku ve městě Adamově v souvislosti s otev-
řenou zahrádkou restaurace na ul. Neumann-
ova přijali strážníci při jedné ze svých nočních 
služeb. Strážníci oznámení prověřili a  obslu-
hu restaurace upozornili na  povinnosti vy-
plývající z výše uvedené vyhlášky, konkrétně 

povinnost ukončení provozu tzv. zahrádky 
ve  22:00 hodin. Jelikož toto jednání je opa-
kujícím se problémem uvedené lokality, bylo 
podezření ze spáchání přestupku a  jiného 
správního deliktu postoupeno k  projednání 
příslušným správním orgánům MěÚ Adamov. 

Během měsíce srpna poskytli strážníci 
součinnost pracovníkovi Krajské veterinární 
správy, který ve  městě Adamově prováděl 
úkony spojené s  prověřením možného tý-
rání zvířat. Dále projednali 30 případů po-
rušení zákazu zastavení vyplývajícího z pře-
nosného dopravního značení, řešili případ 
pokousaného psa jiným psem, projednali 
jeden případ rušení nočního klidu i soused-
ských neshod a spolupracovali s JSDH Ada-
mov při prudkém dešti, který ucpal odtoko-
vý žlab u domu na ul. Plotní. 

 Mgr. Vítězslav Červený  
 vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 2. 9. 2015 Josef Pokorný, 81 rok, 

Komenského 25
 4. 9. 2015 Marie Baráková, 84 roky, 

Ronovská 1
 6. 9. 2015 Václav Gryc, 83 roky, Údolní 1 
 8. 9. 2015 Rudolf Dvořák, 82 roky, 

Dvořákova 5
 11. 9. 2015 Jaromíra Grycová, 82 roky, 

Údolní 1
 12. 9. 2015  Antonín Hnát, 91 rok,  

Pod Horkou 13
 20. 9. 2015  František Cigánek, 84 roky, 

Opletalova 26
 25. 9. 2015  Lubomír Buchta, 86 roků, 

Opletalova 38
 25. 9. 2015  Alenka Šimková, 83 roky, 

Komenského 1
 27. 9. 2015  Emilie Nečesalová, 87 roků, 

Údolní 4
 28. 9. 2015  Helena Procházková, 88 roků, 

Komenského 1

Úmrtí
 10. 9. 2015 Ladislav Kabát, roč. 1936,  

Petra Jilemnického 29
 15. 9. 2015 Vlasta Proksová, roč. 1930, 

Lesní 6

Poděkování a výzva 
pro ostatní SVJ

V  minulém volebním období byl Radou 
města Adamova schválen projekt spoluprá-
ce Města Adamov a společenstvími vlastní-
ků za  účelem údržby okolí bytových domů 
na pozemcích ve vlastnictví města. V  letoš-
ním roce byla městská rada nucena přijmout 
dodatek z  důvodu platnosti nových záko-
nů. Text dokumentu včetně dodatku č. 1 je 
zveřejněn na  adrese: http://www.adamov.
cz/mesto-adamov/pravidla-a-rady. Několik 
drobných korekcí však podstatu a  přede-
vším cíl spolupráce nemění. V roce 2015 se 
do projektu zapojilo a spolupráci s Městem 
Adamov navázalo 19 společenství.

Dovolte mi, abych touto cestou všem 
spolupracujícím společenstvím poděkoval 

za  dobrou spolupráci, příkladnou údržbu 
a péči o okolí svých domů a přispění tak k lep-
šímu vzhledu našich adamovských sídlišť.

Zároveň bych z tohoto místa chtěl vyzvat 
další SVJ ke  spolupráci pro rok 2016. Ter-
mín pro přihlášení do projektu je stanoven 
do 31. 10. 2015. Více informací k tomuto té-
matu získáte na  kontaktech: jiri.nemec@
adamov.cz nebo na tel. č. 775 170 869.

Jiří Němec 
místostarosta 

Opravu povrchů 
na starém hřbitově

V průběhu měsíce října se začne opravo-
vat i na starém hřbitově na ulici Osvoboze-
ní. Jedná se o opravu povrchů vyšlapaných 
a částečně nezpevněných chodníků.

V  první etapě bude proveden podélný 
spodní chodník včetně vstupu, pod nímž 
bude uložena kanalizace na  odvodnění ce-
lého hřbitova. Realizace proběhne dle pro-
jektové dokumentace schválené památko-
vým úřadem.

Omlouváme se za  dočasné omezení 
a prosíme o trpělivost při provádění staveb-
ních prací.

Adamovský kalendář
Město Adamov nabízí k prodeji stolní kalen-
dář pro rok 2016 s tématikou sportu s foto-
grafiemi adamovskcýh sportovních klubů 
a oddílů. Prodejní cena kalendáře je 64,- Kč 
vč. DPH. 
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II. etapa úpravy ploch na nám. Práce
Práce na  projektu obměny náměstí ještě 
nejsou dokončeny. Následovat bude druhá 
etapa. 
Na  upravovanou plochu budou ještě umís-
těny:
 • dřevená pochůzná plocha v délce 40 m,
 • 7 ks mobiliáře ve formě laviček z větší části 
v provedení dřevo (dub),
 • 3 ks odpadkových košů.

Dále bude provedeno:
 • oprava veřejného osvětlení (staré nahradí 
kompletní nové),
 • vymezení parkovací plochy betonovými 
obrubníky ve stylu dřeva s úpravou povr-
chu,
 • 3 ks květináčů v místě spojení plochy par-
kovací a plochy dřevěné pochůzné plochy,
 • oprava chodníku okolo hlavní silnice 
z Horky (vč. odřezání zábradlí).

Z tohoto důvodu je průchozí plocha i parko-
viště prozatím uzavřeno. Provádění prací se 
předpokládá v září - říjen 2015. Prosíme ob-
čany, aby prozatím do upravované části ná-
městí nevstupovali.
Pod zastávkou ve  směru od  obchodního 
domu na  Smetanově náměstí vznikne dal-

ší čtyřmetrový zelený pruh s  výsadbou až 
po vjezd do průmyslového areálu.

Omlouváme se občanům za stávající 
vzhled náměstí způsobený na jedné straně 
tím, že bude probíhat v tomto článku po-
psaná druhá etapa. Dále tím, že zhotovitel 
díla bude měnit 13 kusů dřevin. Stejně tak  
zhotovitel řeší péči o trávník, který město 
nepřevzalo a nebude o něj pečovat dříve, 
než na něm zhotovitel odstraní jeho vady.

Stavba šikmého chodníku 
- ulice Sadová 23-27

V  průběhu měsíce září začala realizace 
stavebních prací na ulici Sadová, konkrétně 
zbudování šikmého chodníku z ulice Sadová 
k  bytovému domu Sadová 23-27. Bude tak 
vytvořen bezbariérový přístup z ulice k byto-
vému domu, který umožní postupné nahra-
zení velmi strmého schodiště.

Omlouváme se za  dočasné omezení 
a prosíme o trpělivost při provádění staveb-
ních prací.

V  rámci letošní části kampaně „Cesty 
ke studánkám“ byly v úterý 14. července bě-
hem ranních hodin odebrány stanoveným 
postupem vzorky vody ze šesti studánek. 
Bezprostředně po  odběru pak byly převe-
zeny k  provedení rozboru do  akreditované 
zkušební laboratoře Brněnských vodáren 
a kanalizací. Teplota vzduchu v době odběru 
se pohybovala kolem 16 °C.

V tabulce je uveden přehled studánek, je-
jichž voda byla testována. V tabulce je uve-
den resultát testu, dále vydatnost zdroje 
v době odběru a číslo letošního Zpravodaje, 
ve kterém byla studánka představena.

Protokoly najdete na  internetové adre-
se www.adamov.cz/odkazy-a-rady/zdra-
ve-mesto/kampan-cesty-k-adamovskym-
-studankam. Podstatná část protokolu byla 
vodovzdorně upravena a následně byla vy-
věšena v místě příslušné studánky.

Z  protokolů vyplývá, že zákonné normě 
na pitnou vodu nevyhověla voda vytékající 
ze studánky Slučí, ve které bylo zjištěno nad-
limitní množství bakterií.

Voda ze studánky v  blízkosti palouku 
„Sedm dubů“ je nepatrně „kyselejší“ než 
připouští norma. Interval okolí naměřené 
hodnoty pH = 6,48, který je vymezen mož-

nou absolutní chybou měření +- 0,20, však 
stále ještě mezní hodnotu normy 6,50 spo-
lehlivě zahrnuje. Právě jen kvůli této drobné 
výhradě byla voda vytékající z  této studán-
ky v protokolu označena jako nevyhovující.

Po  roce znovu provedený fyzikálně-che-
mický a  mikrobiologický rozbor vody te-
koucí ze studánky Ptačí svatyně opět proká-
zal, že její voda splňuje požadavky kladené 
na pitnou vodu. Lze ji tedy s dosti vysokou 
pravděpodobností označit jako nezávadnou 
i  v  období mimo dobu uskutečněných od-
běrů. Při této příležitosti je třeba zdůraznit, 
že dodavatelé vody do  vodovodního řadu, 
v  našem případě společnost Adavak, musí 
provádění důkladnějšího (tzv. úplného) roz-
boru vody zajišťovat každý měsíc.

Pro informaci uvádíme, že náklady na roz-
bory vody z těchto 6 studánek činily celkem 
4 572 Kč. Tyto náklady byly hrazeny z rozpoč-
tu města z kapitoly, kterou disponuje komise 
Projektu Zdravého města Adamova a místní 
Agendy 21.

Potěšujícím zjištěním je, že se letošní su-
ché počasí zatím výrazněji neprojevuje 
na  množství vody vytékající z  uvedených 
studánek. Z  měření provedených dne 14. 
srpna vyplynulo, že za  dobu kalendářního 

 

Tróbka velká Vyhovuje 5 l/min č. 5/2015
Tróbka malá Vyhovuje 1,7 l/min č. 5/2015
Slučí Nevyhovuje 3,5 l/min č. 5/2015
U Sedmi dubů (ne)vyhovuje 2,3 l/min č. 5/2015
Pod Hrádkem Vyhovuje 1,0 l/min č. 4/2015
Ptačí svatyně Vyhovuje 2,2 l/min č. 3/2015

Pitnou vodu má nejen Ptačí svatyně

měsíce se u  studánek Ptačí svatyně a  Pod 
Hrádkem vydatnost zdroje prakticky ne-
změnila, pro Slučí studánku a  Tróbku vel-
kou klesla asi o 10 % a pro dvě zbývající pak 
zhruba o 20 %.

 Komise PZMA a MA 21
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MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

AKCE na ŘÍJEN:
Úterý 6. 10. 2015
HRAVÉ ODPOLEDNE
Zveme všechny děti spolu s rodiči do prostor MKM, 
kde budou připraveny deskové hry a k nim uvařený 
čaj. Hrajeme si od 16:00 hodin.

Pátek 9. 10. 2015
ADAMOVSKÁ DRAKIÁDA
Sraz na hřišti u ZŠ Ronovská na Ptačině v 16:00 hod., 
možnost opékání špekáčků (přineste s  sebou). Více 
na plakátku.

Úterý 13. 10. 2015
PETANQUE
Turnaj pro děti a mládež. Soutěžíme o sladké odmě-
ny. Začátek v 16:00 hodin.

Čtvrtek 15. 10. 2015
UKLÍZÍME OKOLO MKM
MKM se připojí k  brigádě, kterou bude organizovat 
komise PZMA a  bude se podílet na  úklidu v  okolí 
MKM. Všechny návštěvníky klubu z řad mládeže i ro-
din s dětmi zveme tímto k účasti. Sraz v 17:00 hodin 
před klubem. Po dobu úklidu bude klub pro návštěv-
níky uzavřen.

Středa 21. 10. 2015
TURNAJ V KULEČNÍKU
Turnaj je určen pro děti a  mládež od  12ti let. Start 
v 16:00 hodin.

Čtvrtek 29. 10. 2015
TVOŘÍME
Tentokrát podzimní věnec na  dveře. K  jeho výro-
bě budete potřebovat: slaměný korpus, vázací drát, 
podzimní listí, kaštany, jeřabiny, šípky, stuhy. Tvoříme 
od 15:00 hodin.

Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Program na měsíc říjen 2015
čtvrtek 1. 10. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 2. 10. Posezení a pokec na různá témata
úterý 6. 10. Posilovna zdarma od 14:00 h

Středa 7. 10. Den otevřených dveří od 15:00 do 18:00 h
čtvrtek 8. 10. Promítání filmu od 15:30 h

úterý 13. 10. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 14. 10. Tvořivá dílna

čtvrtek 15. 10. Promítání filmu od 15:30 h
pátek 16. 10. Posezení a pokec na různá témata

úterý 20. 10. Posilovna zdarma od 14:00 h
Středa 21. 10. Stolní hry

čtvrtek 22. 10. Promítání filmu od 15:30 h
úterý 27. 10. posilovna zdarma od 14:00 h

středa 28. 10. Státní svátek – zavřeno
čtvrtek 29. 10. Promítání filmu od 15:30 h

Pátek 30. 10. Posezení a pokec na různá témata
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky. 

MĚSTSKÝ KLUB MLÁDEŽE ADAMOV 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz 
mkm@adamov.cz 

   
 

 

 
ADAMOVSKÁ 
DRAKIÁDA 

9. 10. 2015 od 16:00 hodin 

 
 
 
 
 
 

-Na hřišti za ZŠ Ronovská vyzkoušíme 
letecké vlastnosti draků  

-NEJ… draky oceníme drobnou 
cenou  

-Opékání s sebou přinesených  
špekáčků 

                                                            Zve MKM 
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Jak lze využít nefunkční zářivky
Lidé dnes stále častěji odevzdávají 
vysloužilé lineární či úsporné zářivky 
k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich 
další osud? 

Zpětným odběrem a recyklací osvětlova-
cích zařízení se od roku 2005 zabývá nezis-
kový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace 
nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné 
důvody. Tím prvním je ochrana životního 
prostředí před nebezpečnou rtutí, která je 
v  těchto výrobcích v  malém množství ob-
sažena. Při vyšších koncentracích může tato 
jedovatá látka poškodit nejen životní pro-
středí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je 
opětovné materiálové využití, jenž u zářivek 
v  současnosti dosahuje 85 - 87%. Využitím 
recyklovaných materiálů se při další výrobě 
šetří přírodní zdroje surovin. 

Obyvatelé našeho města mohou nefunkč-
ní zářivky zdarma odevzdávat ve  sběrném 
dvoře firmy Gama J+P, společnost s ručením 
omezeným, Kolonie 302, Adamov, provoz-
ní doba: PO, ST, PÁ 10:00 - 18:00 hod. mimo 
státem uznané svátky, nebo v  obchodě při 
nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst 
je EKOLAMP sváží do  specializovaných re-
cyklačních firem, v  nichž jsou pro opětov-
né použití ze zářivek získávány především 
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další 
kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, 
např. pro součástky jízdních kol. Recyklova-
né plasty jsou dobrou surovinou pro zatrav-
ňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná 
rtuť je znovu využívána v průmyslové výro-
bě. Sklo se používá jako technický materiál 
nebo v  některých případech i  pro výrobu 
nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně re-
cyklují miliony zářivek a  výbojek. Stále ale 
velké množství zářivek končí v koši. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více o problematice nakládání s nefunkční-
mi zářivkami se dočtete na www.ekolamp.cz.

Poděkování 
V  Adamově jsem bydlela 6 let, kde jsem 
také pracovala (Albert). Trvalé bydliště mám 
v Českých Budějovicích a právě po 6 letech 
jsem se rozhodla vrátit do  rodného kraje 
za  rodinou, která mi moc schází. Váš kraj, 
příroda i přelidněné Brno jsem si hodně za-
milovala, ale pro mě je nejdůležitější rodina. 
Nemohla jsem odjet bez rozloučení, a to by 
mě moc mrzelo. V adamovské prodejně Al-
bert jsem poznala hodně milých lidí mezi zá-
kazníky, kteří mi budou scházet a myslím si, 
že i já jim . Věřím, že se k Vám do Adamo-
va budu vracet, ale už jen jako turista. Pro-
žité roky na Moravě a poznání hodných lidí 
– NIKDY NEZAPOMENU. Vždyť jsem si i zasí-
lání Zpravodaje objednala, aby mi od Vás nic 
neuniklo 

Tak na shledanou – Ludmila Laznová.

Výběr akcí na 
Švýcárně

 •  9. 10. - 11. 10. Ve znamení Samhainu (dob-
rovolnická akce)
 • 16. 10. - 18. 10. Příprava Dne stromů (Den 
stromů - velká akce pro veřejnost 17.10.)
 • 30. 10.  - 1. 11. Přechod přes žhavé uhlí - 
cesta integrace (seberozvojová akce)
 •  6. 11. - 8. 11. Podzimní randez-vous (dob-
rovolnická akce)
 • 20. 11. - 22. 11. MASÁŽNÍ VÍKEND (kurz ma-
sáží pro veřejnost)

a  další akce (REIKI, AcroYoga, seminář Kra-
jina- příroda - člověk, Netradiční Silvestr 
atd.) na  www.svycarna.eu. Ceny příjem-
né, u některých akcí dobrovolný účastnický 
poplatek.
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Pozvánka na výstavu
Sergej Kulina  
– obrazy a plastiky

Historicko-vlastivědný kroužek MKS vás 
zve do  Společenského centra na  výstavu 
prací výtvarníka Sergeje Kuliny. Vernisáž se 
uskuteční v  neděli 11. října 2015 v  15:00 
hodin. Výstavu uvede Naděžda Parmová 
a  PhDr.  Jaroslav Budiš. V  hudební části ver-
nisáže vystoupí Natálie Kulina - housle. K ná-
vštěvě jste zváni od 11. 10. do 20. 10. 2015, 
a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 ho-
din, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

V krátkém povídání o sobě umělec uvádí: 
„Narodil jsem se 18. března 1958 v Estonsku. 
Díky povolání mého otce se naše rodina čas-
to stěhovala. Největší dojmy ve  mně zane-
chal náš pětiletý pobyt na  Dálném Výcho-
dě, u  pobřeží Japonského moře, kde jsme 
žili daleko od civilizace, obklopeni panensky 

nedotčenou přírodou. S  odstupem doby si 
uvědomuji, že právě toto místo, ale také se-
tkávání s různými povahami lidí a poznává-
ní jejich osudů, začaly formovat moje tvůrčí 
schopnosti. Umělecky jsem se začal vzdělá-
vat až o řadu let později na Střední umělecké 
škole v Oděse. Po jejím absolvování v r. 1984 
jsem od  roku 1985 studoval na  Akademii 
výtvarných umění v  Kyjevě. Ukončil jsem ji 
úspěšně v roce 1991 svou diplomovou pra-
cí „Olypij - malíř ikon“. Jednalo se o  sochu 
prvního známého staroruského malíře sva-
tých obrazů, mnicha Kyjevsko - Pečorského 
kláštera, Olypije. V  roce 1991 jsem vstou-
pil do  Svazu výtvarných umělců Ukrajiny. 
Od roku 1988 pořádám své autorské výsta-
vy. V centru mého tvůrčího zájmu je člověk. 
Tématy jsou mezilidské vztahy a vztah člově-
ka k sobě samému, které jsou vyjádřeny po-
hybem, nejčastěji ale výrazem jeho očí a tvá-
ře. Svým obrazům bych dal jeden společný 

název - „Dialogy beze slov“. Jsou to jak dia-
logy mezi zobrazenými osobami, tak přede-
vším vždy dialog obrazu s divákem. Těší mě, 
že mnoho mých prací své diváky již v mnoha 
zemích našlo. Žijí teď nezávisle na autorovi 
svým samostatným životem. Je v  nich ale 
vždy část mé duše.“

Při prohlížení Kulinových obrazů může 
člověk lehce nabýt pocitu, že kolem něj ply-
nou staletí. V  kompozici, barevnosti i  moti-
vech obrazů lze vysledovat ohlasy velkých 
historických epoch lidstva od  antiky přes 
gotiku i renesanci. Malíř také často používá 
náboženská témata, čerpaná z odkazu křes-
ťanství a židovství. Velká část Kulinových ob-
razů doslova hýří barvami, menší je založe-
na na  dvou základních barevných tónech, 
nejčastěji na  hnědé a  zelené, modelova-
ných v  nejjemnějších odstínech a  světlech. 
Nezřídka se u nich setkáváme i s malířskou 
technikou starých mistrů - s barokním šero-
svitem, častým motivem jsou i hořící svíce.

Těšíme se na  vaši návštěvu a  zveme vás, 
slovy výtvarníka, „k dialogům beze slov“.
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-

Drössler

Šulcová

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22

15. ríjna 2015 v 17:30 hodin         vstupné 100 Kč
Předprodej a rezervace vstupenek: mks@mks-adamov.cz, na č. t. 607 518 104
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Na ŘÍJEN 2015 jsme 
pro vás připravili... 

 Î 1. října 2015
Přednáška Ing. Josefa TRČKY: 
MEXICO – ZEMĚ VZDÁLENÁ 
A NEZNÁMÁ
ve Společenském centtru MKS, Komenského 
6 v 17:30 hodin. 
Vstupné: 35 Kč

Dalším spoluobčanem, který se s  vámi 
ochotně podělí o  svoje zážitky ze zajímavé 
cesty, je Ing. Josef Trčka. Ten navštívil v letoš-
ním roce Mexico. 
Nepřehlédněte – akce se koná ve Společen-
ském centru na Horce!

 Î 2. října 2015
Zájezd na výstavu FLORA 
OLOMOUC 2015 – podzimní etapu 

Jízdní kolo a  zahrádka. Tato kombinace 
k sobě neodmyslitelně patří, a to v českých 
a moravských městech i na venkově. A právě 
motto Na kole mezi zahradami si za své vzala 
jubilejní dvacátá celonárodní výstava ovoce, 
zeleniny a školkařských výpěstků Flora Olo-
mouc 2015 – podzimní etapa. Čeká nás zde 
opět bohatý program se spoustou atraktiv-
ních lákadel, doplněný také již tradičně oblí-
beným festivalem gastronomie a nápojů Oli-
ma a Podzimními zahradnickými trhy.
V  rámci zájezdu navštívíme olomoucké pa-
mětihodnosti které opět rozkvetou květino-
vou výzdobou. 

 Î 5. října 2015 
Zájezd do Městského divadla Brno 
na představení: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Začátek představení v  19:00 hodin, odjezd 
z Adamova I v 18:00 a z Adamova III v 18:10 
hodin. 

K představení: Jedná se o originální šílenou 
detektivní komedii, která umožňuje divá-
kům zasahovat do děje a rozhodovat o dal-
ším průběhu příběhu. Hra dokonale mísí 
napětí a zábavu a nabízí divákovi neopako-
vatelný zážitek, neboť publikum se stává pří-
mým svědkem vraždy, o  níž musí následně 
vypovídat a nakonec i usvědčit vraha. Děj se 
odehrává v  kadeřnickém salónu „Splašené 
nůžky“, kam za poněkud osobitým personá-
lem přicházejí náhodní i stálí zákazníci, aby 
se nechali ostříhat ale zároveň i pobavit. At-
mosféra se mění, když piano v prvním patře 
přestane hrát a je spáchán zločin… 

 Î 8. října 2015 
Koncert „Malého divadla 
hudby“ - HARAWI
– písňový cyklus pro soprán a klavír
Účinkují: Elena Knápková, Veronika Pacíková
v sále MKS na Ptačině od 18:00 hodin, vstup-
né 50 Kč.

Jistě si mnozí z vás vzpomenou na pravidel-
né koncerty Malého divadla hudby, které 
pro adamovskou veřejnost připravoval Jaro-
slav Pokorný a  později JUDr.  Marcela Seve-
rová. Nyní se za spolupráce se synem Jaro-
slava Pokorného – Doc. Jaroslavem Šťasným, 
Ph.D. snažíme tuto krásnou tradici obnovit. 
Koncerty chceme připravovat jednou za dva 
měsíce a věříme, že si opět najdou svoje po-
sluchače. 

 Î 10. října 2015 
Sobotní setkání s pohádkou 
 „PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM“ 
Účinkuje Divadlo Koráb Brno 
v  salonku MKS na  Ptačině v  16:00 hodin, 
vstupné 35 Kč.

Pohádka o tom, jak zlobivou princeznu po-
stihla nejedna pohroma - narostly jí uši jako 
lopušáky, jelení parohy a dlouhý nos. Pohád-
ku hrají dva herci, loutka veverky v nadživot-
ní velikosti a loutka princezny v životní veli-
kosti, která ze sebe vysouká nos 40m dlou-
hý. S  takovým nosem se užije plno legrace 
po celém sále či parku...

 Î 10. října 2015 
Zájezd na 
ALEXANDROVCE – 
EUROPEAN TOUR 2015

Turné k  příležitosti 70. výročí osvoboze-
ní a ukončení 2. světové války pod záštitou 
prezidenta České republiky Miloše Zemana, 
hosté turné: Helena Vondráčková a Michaela 
Nosková. Objednané vstupenky jsou připra-
veny k vyzvednutí. 

 Î 11. října 2015
Výstava: SERGEJ KULINA 
– obrazy a plastiky
ve Společenském centru MKS na Komenské-
ho č. 6.

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
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Výstava bude probíhat ve dnech 11. - 20. říj-
na t.r. Vernisáž výstavy se koná v neděli 11. 
října 2015 v  15:00 hodin ve  Společenském 
centru MKS na  Komenského ul. č. 6. Výsta-
va je otevřena v  po  - pá v  době od  14:00 
do 17:00 hodin, v neděli od 14:30 do 17:00 
hodin.

 Î 14. října 2015
Beseda s tvůrci pořadu ČR 
„TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ“
Hosty setkání budou pánové Jaromír Ostrý 
a Josef Veselý.
Společenské centrum MKS, Komenského 6, 
ve 14 hodin. Vstup volný.

Toulky českou minulostí jsou jedním z  nej-
oblíbenějších pořadů Českého rozhlasu. Je-
jich kouzlo spočívá v tom, že vyprávějí o naší 
historii poutavě a v příbězích. Jednotlivé díly 
představují události a  osobnosti, které for-
movaly naši několikatisíciletou historii a za-
nechaly nesmazatelné stopy v krajině, archi-
tektuře a v celé společnosti na území dneš-
ních Čech, Moravy a Slezska.
Nepřehlédněte – akce se koná ve Společen-
ském centru na Horce!

 Î 16. října 2015
Soutěžní odpoledne pro seniory a děti ze ŠD 
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
sál MKS Adamov, ve 14:30 hodin. Vstup vol-
ný. 
Při dalším soutěžním odpoledni posílí týmy 
seniorů děti ze školní družiny. Všichni se mo-
hou těšit na úkoly pohádkové, trénující pa-
měť, zručnost atd.

 Î 17. října 2015
Zájezd do Prahy na muzikály:
FANTOM OPERY, MAMMA 
MIA, ADDAMS FAMILY 
A MÝDLOVÝ PRINC

Svoje fanoušky mají muzikály nejen uvá-
děné v  divadle v  Brně, ale řada z  nich stojí 
za  absolvování několikahodinové cesty au-
tobusem do Prahy. Patrří mezi ně i ty, které 
si vybrali přihlášení účastníci říjnového zá-
jezdu do Prahy. 
Vstupenky jsou připraveny k vyzvednutí.

 Î 22. října 2015
Přednáška Ing. Aleše SVOBODY na téma: 
HISTORIE ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ 
A NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ 
v  salonku MKS na  Ptačině v  17:45 hodin, 
vstupné 35 Kč.

Historie brněnského podzemí je velmi boha-
tá a jeho rozsah s pokračujícím průzkumem 
stále roste. Za  více než dvacet let systema-
tické činnosti bylo objeveno a  sanováno 
překvapivé množství zajímavých sklepních 
prostor, chodeb, štol a studní, při nichž bylo 
zdokumentováno na tisíce archeologických 
nálezů a učiněno mnoho důležitých historic-
kých poznatků.

 Î 23. října 2015
Dopoledne s pohádkou: 
PLETENÉ POHÁDKY
v  sále MKS Adamov v  9:45 hod., vstupné: 
35 Kč 
V  říjnu pozveme děti spolu s  rodiči a  děti 
z mateřských škol ve městě na pohádky Da-
niely Weissové Jaroslava Ipsera O  chytrém 
zajíci, o  statečném kůzleti, kůzlátka a  vlk 
a o zlé koze. Pohádky i loutky jsou upletené 
z  vlny, stejně tak celá scéna. Pohádky jsou 
pleteny s lehkou nadsázkou a humorem.
Účinkují herci divadla Kuba Plzeň Dana Mlá-
dová a Petr Mlád. Délka představení 45 mi-
nut.

 Î 28. října 2015
Zájezd do divadla Reduta v Brně na operetu: 
„BRATRÁNEK Z BATÁVIE“ 
Divadlo Reduta Brno, začátek v 17:00 hodin. 
Cena zájezdu 290 Kč. Uvádí: Nové operetní 
studio Brno
V  reakci na  trvající zájem brněnského pub-
lika o klasickou operetu vznikla nová insce-
nace Bratránka z  Batávie. Zpěvohru plnou 
vtipu, exotiky i romantických a kriminálních 
zápletek připravuje Nové operetní Studio 
Brno. Tvoří je mladí nadšenci, jimž pomá-
hají zkušení profesionálové. Inscenace má 
premiéru 26. září v  Redutě, komorní budo-

vě Národního divadla Brno, kde Studio zís-
kalo zázemí.

 Î 31. října 2015
Zájezd do  kina v  Blansku na  novou českou 
komedii 
CELEBRITY s.r.o. 
Česko, 2015, 103 min
Začátek promítání v 15 hodin.

Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová, Filip 
Kaňkovský, Vilma Cibulková, Ladislav Mrk-
vička, Andrea Kerestešová, Martin Strán-
ský, Antonín Procházka, Zuzana Bydžovská 
a řada dalších.
Děj filmu nás zavede do blíže nejmenované-
ho studia se všemi typickými postavičkami 
tohoto světa rychloobrátkové zábavy. Mladí 
začínající herci se tu potkávají s  neskuteč-
ně prudivými hereckými legendami, režisér 
přicházející se svými nápady naráží na  lok-
ty ostré producentky, která sleduje vlastní 
zájmy, technici tu a  tam něco pokazí a  vše 
by běželo ve  svých obvyklých zajetých ko-
lejích, kdyby režisér Tomáš, hlavní postava 
filmu, nepřišel s  odvážným nápadem. Aby 
zvedl sledovanost seriálu, vloží do děje po-
stavu, která je inspirována reálnou postavou 
lobbisty - mafiána. Tím sice probudí diváky 
z letargie a sledovanost jen kvete, to ovšem 
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neujde pozornosti ani samotného mafiána, 
který se v seriálu pozná a začne se po svém 
způsobu ozývat. Tomáš se pomalu, ale jistě, 
začíná ocitat ve velkých problémech.
Cena zájezdu: 100 Kč, přihlášky do  15. října 
t.r.

 Î Až do 15. října
Výstava fotografií ze soutěže 
„DOVOLENÁ 2015 
– o  nejzajímavější snímek z  letošní dovole-
né“

Až do  15. října můžete v  přísálí MKS vidět 
přehlídku fotografií přihlášených do letošní-
ho ročníku fotografické soutěže. Přidělením 
bodů rozhodujete o vítězi soutěže. 

Připravujeme:
 Î 2. listopadu 2015

PÍSKÁNÍ PO VĚTRU 
zájezd do MDB Brno na mysteriózní muzikál 
se začátkem v 18 hodin.  

 Î 4. listopadu 2015
KONCERT básníka Karla 
Miroslava Kučery
a jeho folkového sdružení „Karel & My“

 Î 8. listopadu 2015 
zájezd do Janáčkova divadla Brno na vystou-
pení tanečního souboru, orchestru a pěvec-
ké skupiny Uměleckého souboru 
LÚČNICA.

 Î 12. listopadu 2015  
přednáška Milana Štourače na téma 
MALAJSIE – SINGAPUR-j. -THAJSKO

 Î 14. listopadu 2015 
zájezd na představení na ledě 
MÁŠA A MEDVĚD

 Î 26. listopadu 2015 
přednáška Davida Švejnohy 
VENEZUELA

 Î 27. listopadu 2015 
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

                                              v knihovně MKS Adamov 

   

Zveme vás na:
5. - 11. 10. 2015

- výstavu knih F. Hrubína a J. V. Sládka u příl. jejich výročí narození
5. a   8. 10. 2015

- na akci ČTEME, KRESLÍME A POVÍDÁME SI v knihovně od 17:00 do 18:00 h.
6. 10. 2015
 - na setkání s obyvateli DPS Adamov při akci  "TATO BY SE VÁM MOHLA 

LÍBIT..." od 9:00 hodin v DPS
7. 10. 2015 

- NA NÁVŠTĚVĚ V KNIHOVNĚ – od 10:30 do 11:00 hodin 
děti z přípravné třídy ZŠ

Fotografie z akce “Vítání prvňáčků ve školních lavicích”.
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Narodil se 8. září 1940 v  Brně. Otec Old-
řich Pačovský byl úředníkem v adamovském 
závodě - před válkou i  po  válce byl činný 
v Sokole jako náčelník, později po roce 1989 
jako starosta a  poté čestný starosta Sokola 
v Adamově. Zemřel v roce 2000 v 95 letech. 
Pocházel z Pardubic. Matka Vlasta Pačovská 
byla úřednicí taktéž v adamovském závodě. 
Pocházela z Pohořelic. V Adamově se zapoji-
la do činnosti v Sokole před válkou jako cvi-
čenka a cvičitelka. Po válce v činnosti v So-
kole pokračovala. Zemřela v roce 2007 v 90 
letech. Rodina žila v Adamově.

Zdeněk vyrůstal ještě s mladším bratrem 
Miroslavem, nar. v roce 1946, který vystudo-
val vysokou školu technickou, poté pracoval 
v adamovském závodě řadu let.

Zdeněk po  absolvování gymnázia - teh-
dejší jedenáctiletky v  Blansku - pokračoval 
ve  studiu na  lékařské fakultě Univerzity J. 
E. Purkyně v Brně (nyní Masarykovy univer-

zity). Slavnostně byl promován v roce 1963. 
Umístěnku dostal do  Ostravy, brzy se však 
vrátil do Brna, kde již působil až do své před-
časné smrti. V  Adamově žil do  21. 4. 1969, 
poté žil trvale v Brně. Do Adamova dojížděl 
za svými rodiči. S manželkou Jelenou - sto-
matoložkou -vychovali jednu dceru Natálii.

Svůj směr ve zdravotnictví zaměřil na on-
kologii - působil, v  nemocnici Na  Žlutém 
kopci, převážně jako operatér - chirurg, poz-
ději ve vedoucích funkcích. Zemřel 10. srpna 
2011 v 71 letech na nemoc, kterou léčil.

Hodně adamovských občanů ho znalo 
a také ho dost známých za účelem operace 
nebo rady navštěvovalo, neboť mu důvěřo-
vali. Adamovští občané, adamovští příbuz-
ní, bývalí spolužáci, přátelé a  známí budou 
na něho vzpomínat v dobrém a zachovají si 
ho v paměti tak, jak ho znali. Čest jeho pa-
mátce.

MK

Slova pro povzbuzení
Není snad omílanějšího tématu v posled-

ní době, jako příliv uprchlíků z Afriky a Blíz-
kého východu. A  nebyly snad větší rozpory 
mezi evropskými politiky, než dnes, kdy se 
mají shodnout na společném postupu k této 
invazi. Kdyby však jen mezi politiky? Stačí se 
zaposlouchat do debat u nás, ať už v televi-
zi nebo v hospodě a nebo si jen vyslechnout 
rozhovory lidí ve  vlaku do  Brna. Zdá se, že 
strach převažuje a řídí všechny úvahy. Nemá 
cenu zde celý problém rozebírat. Stojí však 
za  zmínku zpráva, kolující dnes internetem, 
že takový Steve Jobs, byl také synem syrské-
ho uprchlíka. Vypracoval se, založil Apple, 
stal se slavným a  své pěstounské rodině se 
před svou smrtí odvděčil bohatým odka-
zem. Vždycky, když se někdo nebo něco hází 
do  jednoho pytle, je to špatně. Stejně jako 
nejsou „Češi“, nejsou ani „cigáni“, ani „faráři“ 
a nejsou ani „uprchlíci“. Jsou to jednotliví lidé, 
rodiny, žádná bahnitá masa anonymních lidí. 
Kdyby se k nám do Adamova nějaká rodina 
ze Sýrie nastěhovala, myslím si, že bychom se 
dokázali domluvit. Zjistili bychom, že i jejich 
děti si umějí hrát, že se chtějí učit a něčeho 
v životě dosáhnout. Možná bychom zjistili, že 
jejich táta, když jej sousedi pozvou, dokáže 
si s nimi dát pivo na stánku a maminka umí 
postát ve frontě na grilované kuře a dát pak 
svým dětem před všemi na zadek za to, že se 
nedokázaly rozdělit o hračky na písku. Mož-
ná bychom zjistili, že jsou opravdu jen lidé, 
jako jiní.... Steve Jobsi, oroduj za nás.

Jiří Kaňa

Vzpomínka
Dne 4. října uplynulo 10 let od úmrtí naší 

maminky a babičky, paní Aloisie Kuchařové. 
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte si na ni.

dcera Božena s rodinou

Významná výročí
doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.  

nedožité 75. narozeniny a 4 roky od úmrtí

 Î 28. listopadu 2015
zájezd do  Prahy do  Národního divadla 
na slavnostní vysílání rozhlasového pořadu 
TOBOGÁN

 Î 29.listopadu 2015
Koncert skupiny
GENCIÁNA Adamov 

 Î 5. prosince 2015
zájezd do termálních lázní v Györu
zájezd do Brna na 
KONCERT Michala Davida

 Î 15. prosince 2015 
ADVENTNÍ KONCERT studentů 
Konzervatoře Brno

 Î 16. prosince 2015 
zájezd do Janáčkova divadla Brno na operu 
B. Smetany 
HUBIČKA

 Î 27. prosince 2015 
zájezd na muzikál 
DĚTI RÁJE 
uváděný v Lasser Show Hall Brno 

 Î 30. prosince 2015 
zájezd do Janáčkova divadla Brno na operu 
G. Pucciniho 
TOSCA
Vstupenky na  akce i  místa na  připravova-
ných zájezdech si můžete rezervovat již nyní, 
nejlépe sms zprávou na  tel. 607  518  104 
nebo prostřednictvím e-mailu na  ad-
rese mks@mks-adamov.cz. Na  tel. čísle 
516446590 funguje záznamník, nezpomeň-
te zde nadiktovat spolu s  vaším požadav-
kem i kontakt na vás.
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Ze školních tříd

Základní umělecká škola Adamov, 
Ronovská 12, Adamov

Výročí školy
Začátkem měsíce září oslavila naše Zá-

kladní umělecká škola v  Adamově 30 let 
od začátku svého samostatného působení. 

První zmínky o  výuce hudebního oboru 
spadají do roku 1949/1950, kdy byla v Ada-
mově založena pobočka s názvem Městský 
hudební ústav Blansko. Výuka probíhala 
na Ptačině v dřevěné budově, která zde zů-
stala po  stavbařích nového sídliště. V  této 
budově probíhala výuka klavíru a  houslí. 
V  roce 1951 se změnil název školy na  Hu-
dební školu   Blansko, v  roce 1955 na  Zá-
kladní hudební školu Blansko a až v  roce 
1961 na Lidovou školu umění Blansko, kte-
rá působila v Adamově do roku 1985. Od 5. 
září 1985 byla v Adamově zřízena samostat-
ná Lidová škola umění – LŠU. Vyučoval se 
zde taneční a hudební obor. Jejím vedením 
byla pověřena učitelka tanečního oboru Ol-
dřiška Pilátová. Ve  školním roce 1986/1987 
byl po konkurzním řízení jmenován do funk-

ce ředitele školy Jaroslav Zouhar. Ve školním 
roce 1988/1989 byl založen výtvarný obor 
pod vedením Mgr. Věry Kovářové. O rok poz-
ději ve školním roce 1989/1990 byl založen 
i  literárně dramatický obor pod vedením 
Mgr. Jiřího Jurky. Ve školním roce 1995/1996 
pro nedostatek žáků se tento obor zrušil. 

V  roce 1990 se opět změnil název školy 
na  Základní umělecká škola. Od  školního 
roku 1991/1992 byl po  konkurzním řízení 
jmenován do funkce ředitele školy Bc. Josef 
Švarc, který je ředitelem dodnes. V roce 1991 
získává škola právní subjektivitu a  od  roku 
1993 přechází Základní umělecká škola Ada-
mov z  rozpočtové na  příspěvkovou orga-
nizaci řízenou Školským úřadem Blansko. 
Od roku 2001 přechází ZUŠ pod správu Jiho-
moravského kraje a mění svůj název na Zá-
kladní uměleckou škola Adamov, okres 
Blansko. 

Ke konci školního roku 2001/2002 odchá-
zí do důchodu Mgr. Věra Kovářová. Od škol-
ního roku 2002/2003 vyučuje výtvarný obor 
Alena Baisová. V  srpnu roku 2004 odchází 
do důchodu Oldřiška Pilátová a taneční obor 

vyučuje Markéta Chlubná. Ke konci školního 
roku 2008/2009 ukončuje svoji učitelskou 
činnost Markéta Chlubná a na její místo na-
stupuje Jana Coufalová, DiS. ZUŠ Adamov 
byla pilotní školou při tvorbě ŠVP (školských 
vzdělávacích programů). Název naší školy se 
opět změnil od 1. července 2015 na Základ-
ní umělecká škola Adamov, příspěvková 
organizace. 

ZUŠ Adamov v  současné době poskytu-
je hudební a  umělecké vzdělávání nejen 
v  Adamově, ale i  v  okolních obcích (Křtiny, 
Babice nad Svitavou, Březina, Kanice a  Še-
brov).

Mezi naše bývalé úspěšné žáky patří např. 
Mgr.& Mgr. Vít Baisa, Mgr. Olga Hořavová Fry-
čová (vedoucí galerie Blansko), Petra Říhová 
(sólistka ND Brno), kteří v umělecké činnosti 
i nadále pokračují.

K  tomuto výročí pořádá výtvarný obor 
pro dospělé výtvarnou dílnu, kde si rodiče 
budou moci vyzkoušet různé výtvarné tech-
niky. Dílna se bude konat ve čtvrtek 15. říj-
na od 18:30 do 20:00 hod. Hudební obor Vás 
zve na  žákovský koncert dne 11. listopadu 
od 17:00 hodin v MKS Adamov. 

sekretariát ZUŠ Adamov
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ZŠ Komenského

Nový školní rok 2015 - 2016
Vzdělávání a  výchova na  Základní škole 

bude vycházet z  dlouhodobých cílů, které 
jsou vytýčeny v Strategickém plánu rozvoje 
školy na období 2012 -2016, koncepce školy, 
školního vzdělávacího programu Hrou k vě-
dění a  programu Podpory zdraví ve  škole, 
který v letošním roce bude inovován. 

Vzdělávání a  výchova ve  školním roce 
2015-16 bude pokračovat v  rozvoji čtenář-
ské, finanční a informační gramotnosti, bude 
podporovat jazykovou gramotnost, envi-
ronmentální výchovu, technické dovednosti 
a praktické činnosti. 

Jazykové dovednosti budeme podpo-
rovat zapojením do  výzvy MŠMT č. 56 a  č. 
57, kdy budeme realizovat šablony klíčo-
vých aktivit - čtenářské dílny jako prostře-
dek ke  zkvalitnění čtenářství a  čtenářské 
gramotnosti a  zahraniční jazykově- vzdělá-
vací pobyt pro žáky. Dále bude podpořen 
rozvoj individuálních ústních komunikač-
ních dovedností žáků v  anglickém jazyce 
formou blended learningu a rozvoj technic-
kých dovedností žáků 2. stupně ZŠ. Primární 
prevenci podpoříme realizací projetu Zdravé 
kvarteto.

Škola i nadále bude prosazovat zdravý ži-
votní styl a podporu tělesné zdatnosti žáků. 
Neodmyslitelná je podpora tělovýchovných 
a sportovní činorodostí, zejména halové ko-
pané, floorbalu a  vybíjené. Důležitý je při 
všech aktivitách rovný přístup ke vzdělávání 
všem žákům.

Škola také bude podporovat aktivní roz-
voj žáků se specifickými vzdělávacími po-
třebami, všestranný rozvoj žáků s  vývojo-
vými poruchami učení a  jejich začlenění 
do vzdělávacího systému školy. Mimořádně 
nadaným, nadaným a talentovaným žákům 
bude umožňovat rozvoj jejich schopností 
a dovedností. 

Všichni pracovníci školy budou usilovat 
o to , aby se děti a žáci cítili ve školním pro-
středí svobodně, aby do  školy chodili rádi, 

aby si o  škole se zájmem povídali se svými 
rodiči, aby zde převládala spravedlnost, po-
rozumění, uznání, tolerance, vzájemná po-
moc, zdravá soutěživost, vzájemné respek-
tování a náklonnost. Všechny děti a žáci zde 
mohou uskutečňovat svoje tužby a  přání. 
Vytváří se podmínky pro odstraňování bari-
ér, které jim překáží v plnohodnotném roz-
voji. 

Učitelé budou žáky permanentně podpo-
rovat v  rozvoji hodnocení včetně sebehod-
nocení ve  všech ročnících. Vyučující budou 
hodnotit žáky tak, aby žáci neměli pocit bez-
práví, aby se u nich nevytvářely bariéry. Žáci 
budou informováni o  dané problematice, 
budou umět řešit modelové situace a  bu-
dou umět používat rozmanité metody, jak se 
zlepšit. Pedagogové budou dbát na preven-
ci školní neúspěšnosti. Společně s rodiči bu-
dou předcházet vzniku nepřiměřené omlu-
vené či neomluvené absence. 

Vychovatelky školní družiny budou spo-
lečně s dětmi pokračovat v jednotlivých čin-
nostech v  realizaci školního vzdělávacího 
programu pro zájmové vzdělávání Naše dru-
žina. Ve školním klubu budeme pokračovat 
v plnění jednotlivých částí školního vzdělá-
vacího programu Bavíme se a poznáváme. 

Základní školu bude navštěvovat 266 
žáků, kteří se budou učit v 16 třídách. Ve ško-
le je také zřízena přípravná třída, kterou na-
vštěvuje 10 dětí. 

Ve škole je také za přispění Města Adamov 
zřízena speciální třída pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami.

Díky tomu, že Město Adamov všestranně 
podporuje vzdělávání a výchovu v Adamo-
vě, mohla škola nabídnout současným prv-
ňáčkům rozdělení do  tří prvních tříd a  roz-
šíření školní družiny na pět oddělení (v mi-
nulém školním roce byly jen čtyři oddělení). 

Školní stravování budou zabezpečovat 
čtyři školní jídelny, dvě v základní škole a dvě 
v  mateřské škole. Ke  školnímu stravování je 
přihlášeno v MŠ 145 dětí a v ZŠ 236 žáků.

Na  odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 
12 je umístěno 5 tříd základní školy (I.B, I.C, 

II.A, III.A, IV.A), které navštěvuje 83 žáků. 
Do  tří oddělení školní družiny je zapsáno 
80 dětí a zdejší školní stravování využívá 81 
dětí. 

Mateřská škola má i  v  letošním školním 
roce šest tříd, které jsou umístěny ve  třech 
budovách ( MŠ Jilemnického 1 - 3 třídy, MŠ 
Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4 
- 1 třída). Do předškolního vzdělávání je za-
řazeno 145 dětí. Předškolní vzdělávání v naší 
škole vychází z  inovovaného vzdělávacího 
programu s motivačním názvem Hrajeme si 
a poznáváme.

Ve škole v současné době pracuje celkem 
57 zaměstnanců, z toho v základní škole 38 
a  19 zaměstnanců v  mateřské škole. V  pe-
dagogickém procesu je zapojeno 38 peda-
gogických pracovníků, z toho 21 učitelů zá-
kladní školy, 11 učitelek mateřské školy, 5 
vychovatelek školní družiny a 3 asistentky. 

Administrativu zajišťuje jedna pracovnice. 
Ekonomickou oblast vede účetní. Ve čtyřech 
školních jídelnách pracuje 10 zaměstnanců 
a  o  správu budov pečují čtyři školníci a  tři 
uklizečky. 

Milé děti, milí žáci, 
chtěla bych Vám popřát školní rok napl-

něný elánem, energií, optimismem a rados-
tí z dobře vykonané práce. Upřímně si pře-
ji, aby se škola stala místem, kam se bude-
te všichni rádi vracet, místo na které budete 
vzpomínat s láskou a úctou, které nám uká-
zalo další cestu. 

Vážení rodiče
děkuji Vám za  projevenou přízeň, 

za  vstřícné jednání, trpělivost a  zejména 
za spolupráci při realizaci vzdělávacího pro-
gramu v naší škole. 

Jeden moudrý člověk řekl: Člověk ví, je-
nom když ví málo, čím víc ví, tím větší jsou 
jeho pochybnosti. Pojďme tedy společně 
získávat vědomosti, abychom mohli pochy-
bovat o tom, zda už víme dost. Snadno zjistí-
me, že nikdy nebudeme vědět vše.

Mgr. Jana Burianová 
ředitelka školy

Ředitelské volno
Ředitelka Základní školy a  mateřské 
školy Adamov vyhlašuje po  projedná-
ní se zřizovatelem na dny 26. 10., 27. 
10. 2015 a 16. 11. 2015 volno ředitele 
školy ( § 24 odst.2 zákona č. 561/2004 
Sb.) pro žáky základní školy . 
Školní družina a  školní jídelny nebu-
dou tyto dny v provozu. Toto opatření 
se netýká mateřské školy. 

 Mgr. Jana Burianová 
 ředitelka školy
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ZŠ Komenského

Mezi dětmi 
na střeše světa

Dne 22. 9. 2015 se konala beseda s panem 
Danielem Dvořákem. V této besedě se popi-
soval život dětí z Himalájí. Děti nemají tolik 
možností jako my, ale i tak jsou šťastné.

Chodí rády do  školy, i  když některé musí 
chodit pěšky i hodinu a půl. Uctívají buddhis-
mus a každé ráno se půlhodinu modlí a říkají, 
že milují své učitele. V  jejich třídách je zima 
a sedí pouze v lavicích bez židlí. Děti nema-
jí jídelnu a tak jedí venku oběd, který si při-
nesly z domu. Jí pouze dvakrát denně. Když 
přijdou ze školy, musí vykonávat své domácí 
povinnosti. Až poté mají volný čas na zábavu, 
který většinou tráví hraním kriketu. 

Jejich domy jsou postaveny z  hlíny, kte-
rá je vypálená na  slunci. V  domě může žít 
až patnácti- členná rodina, někdy i  v  jed-
né místnosti. V místnostech se spí na zemi. 
Ve  městě je pumpa, protože doma nemají 
přístup k vodě. 

Lidé mají spálenou kůži od slunce, a přes-
to je tam zima. Uctívají různé rodinné tradi-
ce. Mají jiné životní hodnoty než my. 

Na  besedě jsme si uvědomili, že na  tom 
nejsme nejhůře, a přesto si stále na něco stě-
žujeme. 

Jako překvapení nám dal pan Dvořák 
ochutnat tibetský čaj. Beseda se nám velmi 
líbila a doufáme, že nás pan Dvořák zase ně-
kdy navštíví.

Kateřina Peterková, Alžběta 
Mašijová, Dominika Madziová, 7.A)

ZŠ Komenského

Výlet do krajiny snů v 7.A
Co je to nonsens? Nonsens je nesmysl. 

Nesmysl nedává smysl. A to je na tom právě 
zajímavé. Zajímavá byla i hodina literární vý-
chovy věnovaná nonsensové tvorbě našich 
i cizích autorů. Žáci 7.A se nechali inspirovat 
průvodcem do Krajiny snů Malým Alenášem 
a vypravili se do této země v leže a v cestov-
ním úboru zvaném pyžamo nebo noční koši-
le. Dopravním prostředkem by správně mělo 
být lože, ale lavice úplně stačily. Do „postelí“ 
žáci zalehli a přikryli se. Tím postele nastar-
tovali. Když se patřičně zahřáli, „zachruli“ 
a zakutali, octli se rázem v Krajině snů. Každá 
postel doputovala do  jiného města:Hajany-
-Kutě-Dřímánky-Chrupka-Převalovany-Lim-
bo-Klimbáň-Vstávalovice a  řada daších vý-
znamných míst na naší pouti touto krajinou. 
Pod heslem „Spěme dál“ někteří téměř usnu-
li. Došlo i na krátkou pohádku, tou nepohrd-
nou ani sedmáci (zvlášť v době vyučování).

 D.Hodaňová, učitelka Čj
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                                        Tělocvičná jednota Sokol Adamov 
                                                                    Osvobození 9, 679 04 Adamov 
                     

                                       
 
 
 
Aktivity TJ Sokol Adamov:                              
 
 
Florbal:                                                                  
 
 

tréninky jsou jako minulou sezónu, každé úterý a čtvrtek pro hráče mládež:           
- do roku 2004 od 15:30 do 17:00 hod. 
- od roku 2003 do 2000 od 16:30 do 18:30 hod.                                                                                                                
- tréninky dospělí   od 18:30 do 21:00 hod. 
 
Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičnách ZŠ Adamov v r. 2015-2016  
 
Tělocvična ZŠ Adamov I  
 
Út 17:30 – 19:00 hod.    jóga   Miloslava Rejdová od 6. 10. 2015  
St 18:00 – 19:30 hod.    muži  Josef Krátký  
Čt 18:30 – 19:30 hod.   dívky a ženy   Aneta Šmídová  
 
Tělocvična ZŠ Adamov III  
 
Po 19:00 – 20:00 hod.   ženy Lenka Wellová  
Út 18:00 – 19:00 hod.   ženy – starší Marie Martincová  
St 17:00 – 18:00 hod.    rodiče a děti Dagmar Hrubá od 7. 10. 2015  
Čt 18:00 – 19:00 hod.   ženy-starší Irena Antoszewska  
     19:00 – 20:00 hod.  ženy Lenka Wellová 

Oddíl volejbalu:   každý pátek od 18:00 – 19:30 hod.   určeno i pro veřejnost se zájmem o tento 
rekreační sport, možnost pořádání amatérských turnajů.   Info 602 732 235.    

Ostatní sporty – kopaná, nohejbal, atd. dle dohody  - info - 602 732 235.  

 

PROVOZ SAUNY:   zahájení    od  5.října 2015 – info – 602 732 235. 

Ženy………… každé pondělí  od 14:00 – 22:00 hod. 

Muži………….každé úterý      od 14:00 – 22:00 hod. 

Poslední vstup do sauny ve 21 hodin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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ŠACHY
Šachová sezóna 2015–16 zahájena

Šachová sezóna započala pro adamovský 
oddíl v  měsíci září, a  to hned dvěma udá-
lostmi. Petra Masáková a Olinka Dvořáková 
startovaly na  „Mistrovství ČR v  rapidu ša-
chu“ a svoji činnost zahájil šachový kroužek 
mládeže. Schůzky má v  Městském kultur-
ním středisku na  Ptačině. Konají se v  pátek 
od 14.15 do 16.15 hod. 

Soutěže družstev se v tomto období tepr-
ve připravují. Ale i  v  této sezóně staví ada-
movský šachový oddíl tři družstva, jejichž 
vedení se nezměnilo. Takže Áčko v Krajském 
přeboru I. třídy povede Pavel Masák, Béčko 

v  Okresním přeboru Blanenska Petr Ležák. 
Céčko, v Základní soutěži Blanenska, budou 
tvořit mladí šachisté z kroužku mládeže. Do-
plnění budou „šachovými důchodci“ pod ve-
dením Petra Bednáře. 

Mistrovství ČR mládeže v rapid 
šachu 2015

Letošní přebor republiky pořádal 
ve dnech 12. - 13. 9. 2015 oddíl 1. Novobor-
ský ŠK v Doksech. 

Dalo by se říci že, již tradičně, ale ne zcela 
automaticky, se mistrovství zúčastnila také 
naše adamovská děvčata. Postupová mís-
ta si musela vybojovat v Krajském přeboru, 
v  němž obě obhájila svoje tituly Krajských 
přebornic.

Na mistrovství Petra obhájila loňské sed-
mé místo. Turnaj nejstarší kategorie je ná-
ročný především v  tom, že většina děvčat 
spolu bojuje již několikáté mistrovství a ša-
chově se dobře znají. Petra své partie dohrá-
vala mezi posledními a  jejím největším ša-
chovým nepřítelem byl čas.

Dobrý turnaj odehrála Olga. Umístila se 
na čtvrtém místě, a tím postoupila o příčku 
výš než loni. S výjimkou po čtvrtém kole se 
stále pohybovala na  medailovém umístě-
ní. V boji jihomoravského tria - Julie Richte-
rová, Anička Vavřínková a  Olga Dvořáková, 
nakonec chybělo pouhého půl bodu v prv-
ním pomocném hodnocení k zisku bronzo-
vé medaile. 

pb

D14 Konečné pořadí:

Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 5 Vítová Anna 1671 Sokol Hradec Králové 8 33,5 44,5 37

2 6 Gřesová Zuzana 1657 Beskydská šachová škola z.s. 7,5 33 41,5 32,8

3 2 Kopcová Ludmila 1746 TJ Ostrava 6 34 42,5 25,8

4 1 Přibylová Sofie 1796 ŠK PORG Praha 5,5 35 46,5 24,8

5 9 Vilímová Julie 1568 Klub šachistů Říčany 1925 5 35,5 47 21,5

6 4 Tůmová Anna 1698 ŠACHklub Tábor 5 35,5 47 20

7 8 Masáková Petra 1601 Spartak Adamov 4,5 30,5 42 18,5

D12 Konečné pořadí:

Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Laurincová Kristýna 1642 Beskydská šachová škola z.s. 9 37 47,5 47,5

2 5 Píšová Petra 1487 TJ Spartak Vlašim 6,5 35,5 45,5 28

3 3 Richterová Julie 1502 Šachy Zastávka 6 36,5 49 28,8

4 2 Dvořáková Olga 1526 Spartak Adamov 6 36 48,5 27,8

5 4 Vavřínková Anna 1502 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 5,5 36,5 48,5 24,8

Orientační běh
V  červnu uspořádal oddíl orientačního 

běhu při TJ Spartak Adamov veřejné závo-
dy v  orientačním běhu – 37. ročník Poháru 
Adastu. Tento, vůbec nejstarší pravidelný 
závod v OB v kraji, se letos konal jako mist-
rovství Jihomoravské oblasti na klasické tra-
ti. Z tohoto závodu si proto mohli jednotliví 
vítězové vybojovat přímý postup na Mistrov-
ství ČR. Centrum sportovní akce bylo v krás-
ném prostředí fotbalového areálu v obci Olo-
mučany. Samotný závod se pak běžel v lesích 
mezi obcemi Olomučany a Adamov, v okolí 
Máchova pomníku a  zříceniny Nového 
hradu. Běžci závodili za  tropického vedra, 
teploty 32–34 oC, takže pořadatelé muse-
li rozšířit síť občerstvovacích stanic. I  přes 
tyto náročné podmínky se vydařené spor-
tovní akce zúčastnilo 325 závodníků všech 
věkových kategorií z celé Moravy.
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Vítězové jednotlivých kategorií 

D10 Procházková Doubravka – Spartak Adamov 22.23
D12 Vedrová Ela – Tesla Brno 27.01
D14 Hlaváčová Aneta – Tesla Brno 40.15
D16 Auermüllerová Anna – Žabovřesky Brno 42.37
D18 Firešová Markéta - Žabovřesky Brno 37.55
D21 Tužilová Magdaléna – Žabovřesky Brno 45.48
D35 Milánová Jindřiška – Tesla Brno 47.36
D45 Janotová Dobra – Tesla Brno 43.38
D55 Kolaříková Věra – Start Blansko 44.57
H10 Vedra Tobiáš – Tesla Brno 21.16
H12 Milán Jakub – Tesla Brno 20.27
H14 Gryc Vojtěch – Tesla Brno 38.28
H16 Hlaváč Ondřej –Tesla Brno 43.46
H18 Hirš Otakar - Žabovřesky Brno 46.06
H21 Chromý Adam – Žabovřesky Brno 54.25
H35 Štěpánek Martin – Tesla Brno 49.33
H45 Urválek Jiří – Tesla Brno 49.27
H55 Kolařík Zdeněk – Start Blansko 49.44
H65 Nosál Stanislav – Lokomotiva Beroun 57.48 

Tak jsme hráli volejbal ...
Šedesát let staré fotografie přibližují vzpomínku na  dobu, kdy se 
v Adamově hrál volejbal na krajské úrovni. Hrálo se na hřišti u Soko-
lovny (v místě, kde dnes stojí sportovní hala). Nebylo výjimkou, že se 
na volejbalová utkání přišlo podívat 50 diváků.

Eduard Boháček 
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ŠIPKOVÝ KLUB ADAMOV - VÝSLEDKY
Extraliga
Tabulka - průběžné pořadí

Pořadí Družstvo Kol V VP R PP P K Skóre Legy Body
1. Hornets Adamov 1 1 0 0 0 0 0 16 : 2 34 : 11 3
2. TJ Babylon Němčice A 1 1 0 0 0 0 0 15 : 3 32 : 9 3

3. Šenkýři Brno 1 1 0 0 0 0 0 11 : 7 24 : 18 3

4. DC Hurricane Adamov 1 0 1 0 0 0 0 10 : 9 24 : 20 2

5. STS Bulldogs Hodonín 1 0 1 0 0 0 0 10 : 9 23 : 22 2

6. DC Kolečko Extra 1 0 1 0 0 0 0 10 : 9 24 : 24 2

7. DC Frogs Žabčice 1 0 0 0 1 0 0 9 : 10 24 : 24 1

8. Titáni Hodonín 1 0 0 0 1 0 0 9 : 10 22 : 23 1

9. DC Knajp Riders Letovice 1 0 0 0 1 0 0 9 : 10 20 : 24 1
10. ŠK Blansko pivovar Č.H 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
11. Siga Brno 1 0 0 0 0 1 0 7 : 11 18 : 24 0

12. Frčáci Avion Ivančice 1 0 0 0 0 1 0 3 : 15 9 : 32 0
13. DC Burýšci Dolní Kounice 1 0 0 0 0 1 0 2 : 16 11 : 34 0

Nejnovější výsledky
[+] Den Datum Čas Kolo Domácí / kapitán Skóre Hosté / kapitán Akce

[+] Ne 20.9.2015 15:00 1. 
DC Hurricane Adamov 10 : 9 DC Knajp Riders Letovice 
Dudík Milan 24 : 20 Kulhavý Radim 

[+] Ne 20.9.2015 15:00 1. 
TJ Babylon Němčice A 15 : 3 Frčáci Avion Ivančice 
Khýr Milan 32 : 9 Matoušek Petr 

[+] Ne 20.9.2015 15:00 1. 
Titáni Hodonín 9 : 10 STS Bulldogs Hodonín 
Budiš Miroslav 22 : 23 Jánoš Robert 

[+] Ne 20.9.2015 15:00 1. 
Šenkýři Brno 11 : 7 Siga Brno 
Cenek Libor 24 : 18 Tlamka Jiří 

[+] Ne 20.9.2015 15:00 1. 
DC Kolečko Extra 10 : 9 DC Frogs Žabčice 
Abrahámek Dušan 24 : 24 Pokorný Michal 

[+] Ne 20.9.2015 15:00 1. 
DC Burýšci Dolní Kounice 2 : 16 Hornets Adamov 
Bojanovský Martin 11 : 34 Dudíková Zdeňka 

JUDO
V sobotu dne 12. 9. 2015 se konal další Tur-

naj přípravek v Brně na ulici Vodová. Přestože 
se jedná o  turnaj pro začínající judisty a  ju-

Sportovec okresu 
Blansko roku 2015

Nominujte sportovce z  okresu Blan-
sko, o kterém se domníváte, že by si 
zasloužil být oceněn za  svoje spor-
tovní úspěchy.
Pravidla nominace a  nominační for-
mulář naleznete na webových strán-
kách www.sportovecjmk.cz.
Návrh odešlete buď písemně na ad-
resu OS ČUS Blansko, Rožmitálova 
40, Blansko 678 01, nebo elektronic-
ky přes www.sportovecjmk.cz a  to 
nejpozději do 30.11.2015.

Okresní sdružení České 
unie sportu Blansko, z.s.

distky (tzv. „mláďata“), přijeli změřit své síly 
nejen závodníci z  nejbližšího okolí, ale zú-
častnili se i  judisté ze Slovenska, Německa 
a dokonce i z Lotyšska. Náš adamovský judis-
ta Filip Nezval obsadil ve své váhové kategorii 
první místo a pěkně tak zahájil novou sezonu.
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ODBOR TURISTIKY KČT TJ SPARTAK ADAMOV
ŘÍJEN 2015
Odbor turistiky KČT TJ Spartak Adamov zve 
členy odboru a  všechny příznivce pobytu 
v přírodě na turistickou akci

POCHOD okolo P E K Á R N Y 25. 
ročník
Vycházka se koná v neděli 4. 10. 2015
Délka dle propozic pořadatele 8 nebo 16 km
Trasa: Líšeň – Mariánské údolí - Líšeň
Odjezd: Adamov ČD 7.39 hod, bus č. 55 Brno 
- Židenice.
Zpět: z Líšně po půl hodině
Jízdenka: IDSJMK za 34,- Kč
Vycházku vede: Marta Opatřilová

Pochod slováckými vinohrady 
okolo Mutěnic
Vycházka se uskuteční v sobotu 10. 10. 2015
Délka vycházky 6 nebo 10 km
Tam: odjezd Adamov nádr. ČD 7.39, přestup 
Brno 8.26 hod.
Zpět: odjezd ČD Mutěnice 14.01 nebo 16.01 
hod.
Vycházku vede: Marie Martincová

Setkání na Macoše
Vážení přátelé turistiky,
dne 30. 8. se konala vycházka pod názvem 
„Setkání na Macoše“, kde jsme si připomně-
li 120. výročí otevření první chaty postavené 
Klubem českých turistů. Stalo se tak 25. srp-
na 1895. Zděnou turistickou útulnu postavil 
Brněnský odbor KČT za  pouhých 5 měsíců. 
Sloužila až do 16. prosince 1927, kdy vyho-
řela. Nová výstavba byla dokončena 1928 
a  byla pojmenována Jubilejní chatou. Slav-
nostně předána veřejnosti byla 4. listopadu 
1928 za přítomnosti Dr. Gutha-Jarkovského.
Trasa: Blansko, Obůrka, Nové Dvory, zříceni-
na Blansek, Macocha. Měla 14 km, účastnilo 
se 13 členů a vedla ji Marta.
Další vycházka „Pochod po  R43“ se konala 
v soboru 5. září za pěkného počasí. 
Trasa: Jevíčko, Víska, Chornice, busem do 
Mladkova a pak kousek pěšky do Skalice mě-
řila 10km, zúčastnilo se 10 členů a  vedla ji 
Marta.
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INZERCE
 ♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových jader. Provádíme obkladač-

ské, podlahářské, zednické práce. Více informací najdete 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.maliribrno-horak.cz. Adamov 
a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC, montáž 
plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminátových aj. Na-
bízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: zde-
nekcrom@seznam.cz.

 ♦ V zubní ordinaci MUDr. Evy Tomaštíkové je Vám od září 2015 po-
skytnuta profesionální péče dentální hygienistkou. Dentální hygi-
ena je u nás poměrně mladým oborem, který je neoddělitelnou 
součástí moderní stomatologie. Trápí Vás krvácení dásní, zubní 
kazy, citlivé zuby či zápach z úst? Nevíte si rady jak donutit Vaše 
děti čistit zuby? Rádi Vám poradíme: nabízíme výhodnou nabíd-
ku pro rodiče s dětmi a do konce roku 2015 zvýhodněné ceny při 
vstupním komplexním vyšetření. Můžete se objednat na  tel. č.: 
516 446 398, 722 907 551.

 ♦ AEROBIC – cvičíme na Ptačině v tělocvičně na ZŠ Ronovská, kaž-
dé úterý od 19:00 hod – 20:00 hod, cena 45,- Kč a dále na Horce 
v tělocvičně ZŠ Komenského, každý čtvrtek od 18:30 – 19:30 hod, 
cena 30,- Kč. Těším se na všechny, kteří mají chuť si zacvičit – Ane-
ta, tel. č. 734 591 955.

 ♦ KOUPÍM ZAHRADU, Adamov a  okolí, v  jakémkoli stavu. Tel. č. 
728 878 815, e-mail: jo.milan@post.cz.

 ♦ Koupím garáž na ulici P. Jilemnického, tel. č. 723 821 001.
 ♦ Prodám garáž v Olšičkách, informace na tel. č. 777 949 929.
 ♦ Nabízím doučování matematiky. Úroveň: ZŠ, SŠ, příprava k matu-

ritě. Kontakt: 737 033 049, martina-kucerova@centrum.cz.
 ♦ Pronajmu garáž na  ulici Osvobození (naproti bývalé Bílé labuti) 

bez elektřiny. Tel. č. 605 470 243.

Bezpečnostní agentura AVES Servisní a.s.

přijme brigádníky do Adamova na pozici:

OSTRAHA PRODEJNY POTRAVIN/GREETER

Náplň práce: pohyb na pokladní zóně, kontrola pokladních, ostraha prodejní

plochy, hlášení denních nabídek pomocí head-setu, práce ve firemním obleku

Požadujeme: min. 18 let, trestní bezúhonnost, komunikativnost, příjemné vystupování, asertivitu

Nabízíme mzdu až 100 Kč/hod., profesionální zaškolení, denní směny dle požadavků, 

DPP, nástup ihned.

Vhodné jako brigáda pro studenty nebo jako přivýdělek.

Volejte na tel.: 607 093 730, nebo pište na prace@avesplus.cz.

 ♦ SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DOHROMADY! SPLÁCEJTE 
MÉNĚ! DOSTANETE OKAMŽITOU HOTOVOST NA  ÚČET, ROVNĚŽ 
VÁM POŠLEME PENÍZE I SLOŽENKOU. NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽ-
BY V OD TESCO BRNO 2. patro. Na viděnou se moc těší Veronika 
Kratochvílová. Telefon: 724 771 262, 542 213 285.

 ♦ Ekologické volnočasové centrum Švýcárna u Adamova hledá ku-
chaře/ku.  Prozatím na  víkendové akce, později i  během týdne. 
Podmínka je znalost norem i všech diet.Pro více informací volej-
te provozní 730 595 897.Info o organizaci na www.svycarna.eu.

 ♦ Ofsetová tiskárna Grafex, spol. s r.o. se sídlem v Adamově hledá 
pracovníka na zkrácený pracovní úvazek na pozici řidič. Nabízíme 
pracovní poměr na dobu určitou (1 rok), s možností prodloužení. 
Možno i ČID/OZP. Náplní práce je balení a rozvoz vytištěného ma-
teriálu k zákazníkům v Brně a okolí. Bližší informace přímo ve fir-
mě. Nástup možný ihned. Kontaktní osoba Kamil Vašíček, e-mail 
vasicek@grafex.cz.

 ♦ Hledám doučování matematiky, fyziky, chemie - vše pro osmý 
ročník ZŠ. Tel. 724 559 531.

Tomáš Fabičovic

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Tel.: 607 762 168
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ŠIROKÝ VÝBĚR KAMEN, KRBŮ I TOPIVA!

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! 
ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA ZA TRVALE  

NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!

Krbová vložka F101
výkon až 12 kW, výhřevnost až 250 m³, 
rozměry: v 520 x š 695 x h 364 mm

až 12 kW

až 6 kW

8.490,-
Kamna Kerpen
výkon 5 kW, výhřevnost  
až 124 m³, rozměry:  
v 885 x š 285 x h 320 mm

2.950,-

až 8,3 kW

Krbová kamna Kelt
výkon až 6 kW, výhřevnost až 160 m3, 
rozměry: v 710 x š 670 x h 400 mm

TAKÉ  
NA UHLÍ

13.490,-
Kachlová krbová kamna  
Messina
výkon až 8,3 kW, výhřevnost  
až 160 m3, rozměry: v 1100 x š 750 x h 486 mm

24.990,-

5 kW

NOVÝ KATALOG  
KAMNA 2015  
najdete na  
www.bauhaus.cz  
a také v našich  
centrechcentrech

Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz

BRNO
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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 31.10.2015 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.

( 608887840

PC SERVIS
ADAMOV

Prodej počítačových sestav

Opravy počítačů a        
notebooků

Poradenství v oblasti IT

Garantovaná úspora 
3000 až 5000 KČ !

Zdeněk kufa
720 163 032

adaservis@email.cz

adaservis.webnode.cz

Dodávky počítačových 
sestav na zakázku

Super ceny 
a vysoká 
kvalita

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Karel Hynšt 
Váš průvodce světem realit 

 

 

Hledáte kupce nebo prodáváte nemovitost 
v Adamově, Blansku, Brně či v Bílovicích? 

 

Volejte: 604 533 466  
 

Poptávka: byt 2+1 a 3+1, Ptačina. 
 

 

Exkurzi do světa nemovitostí objednávejte 
na e-mailu: karel.hynst@re-max.cz 

 


