
ROČNÍK XIII

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

ČÍSLO 11 LISTOPAD 2015 ZDARMA

Soutěž o nejzajímavější snímek z letošní dovolené pořádaná MKS Adamov.   
Vítězná fotografie „Pozdrav letnímu slunci,“ autorka Jarka Lišková, Adamov.

Komise Zdravého města Adamov uspořádala Fórum 2015, více na str. 8
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Datum Čas Akce Pořadatel

1.11.2015 10:45 "DUŠIČKOVÉ SLAVNOSTI" ve Farnosti Adamov MKS Adamov

1.11.2015 16:00 Beseda s hercem IGOREM BAREŠEM MKS Adamov

2.11.2015 18:00 Zájezd na muzikál PÍSKÁNÍ PO VĚTRU MKS Adamov

3.11.2015 16:00 Turnaj ve stolním tenise Městský klub mládeže

5.11.2015 14:00 Odpoledne her a soutěží pro seniory MKS Adamov

7.11.2015 15:00 Hokej muži: TJ Spartak Adamov - TJ Rájec-Jestřebí TJ Spartak Adamov - oddíl ledního hokeje

8.11.2015 15:00 Výstava Marie Plotěné - Jiné krajiny i obrazy MKS Adamov

8.11.2015 19:00 LÚČNICA uvádí v Janáčkově divadle Brno Reprezentační program MKS Adamov

10.11.2015 09:00 "TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT" MKS Adamov

11.11.2015 13:00 Den krásy s Mary Kay Městský klub mládeže

12.11.2015 17:45 Přednáška Milana Šťourače - MALAJSIE, SINGAPUR A THAJSKO MKS Adamov

14.11.2015 16:30 Hokej muži: HC Blansko - TJ Spartak Adamov TJ Spartak Adamov - oddíl ledního hokeje

15.11.2015 16:00 Nedělní setkání s pohádkou "O ZAJÍČKOVI" MKS Adamov

18.11.2015 18:00 Přednáška Ing. Josefa Trčky - MEXICO MKS Adamov

19.11.2015 16:30 Sportovní odpoledne - nohejbal Městský klub mládeže

21.11.2015 08:00 Farmářské trhy Kristýna Kučerová

21.11.2015 17:30 Hokej muži: TJ Spartak Adamov - HC Lysice TJ Spartak Adamov - oddíl ledního hokeje

24.11.2015 17:00 Vyhodnocení ankety Pyšníme se svým okolím PZMA a MA21

26.11.2015 14:00 Podzimní bazárek Městský klub mládeže

26.11.2015 17:45 Přednáška Davida Švejnohy - VENEZUELA MKS Adamov

29.11.2015 11:15 Hokej muži: TJ Sokol Březina - TJ Spartak Adamov TJ Spartak Adamov- oddíl ledního hokeje

4. 12.2015 14:15 Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi 2015 MKM

5.12.2015 13:30 5. Mikulášský běh do vrchu – Adamovská vlásenka 2015 OOB Spartak Adamov, Komise PZMA a 
MA21, Město Adamov

5.12.2015 Dvakrát MICHAL DAVID - BLÁZNIVÁ NOC (koncert) + DĚTI RÁJE (mu-
zikál) MKS Adamov

6.12.2015 11:15 Hokej muži: TJ Spartak Adamov - TJ Šerkovice TJ Spartak Adamov - oddíl ledního hokeje

18.12.2015 14:00 Farmářské trhy Kristýna Kučerová

20.12.2015 16:00 Hokej muži: TJ Spartak Adamov - Dynamiters Blansko HK TJ Spartak Adamov- oddíl ledního hokeje

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou 
službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě 
s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvol-
nil jednopokojový byt, které není bezbariérový, a to byt č. 24 ve 3. 
nadpodlaží. 
Občané, kteří mají zájem o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou v  Adamově a  dosud si nepodali žádost, mají možnost tak 
učinit. Žádost o  zařazení do  evidence žadatelů o  byt v  DPS Ada-
mov spolu s vyplněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně 
se žádostí, je nutné odevzdat co nejdříve, nejpozději do 4. 11. 2015 
na Městský úřad v Adamově, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov 
Žádost je možno získat také z internetových stránek na adrese www.
adamov.cz, kde jsou uvedena i  pravidla pro přidělování bytů. Bliž-
ší informace obdržíte osobně v  úřední dny na  odboru sociálních 
a správních věcí MěÚ Adamov nebo na telefonním čísle 516 499 624, 
602 788 015. 

VOLNÝ BYT v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1
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Na  jednání Zastupitelstva města byly 
schváleny Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotací z  rozpočtu města mezi Městem 
Adamov a  FK Adamov, Šipkovým klubem, 
sdružením hráčů pétanque Fenyx, TJ Sokol 
Adamov, TJ Spartak Adamov, Judo Klub Sa-
muraj Adamov a Občanským sdružením Vo-
lejbal Adamov. 

Nebylo schváleno spolufinancování do-
mova pro seniory jako pobytové formy so-
ciální péče – Domova sv. Alžběty, Nelepeč – 
Žernůvka, o které požádal ORP Tišnov. 

Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních 
věcí byla městu Adamov poskytnuta nein-
vestiční dotace, která je určena na  pokrytí 
nákladů spojených s výkonem práce sociální 
pracovnice. 

Na  prosincovém jednání Zastupitelstva 
města bude předložen ke  schválení návrh 
rozpočtového provizoria na  období leden 
– únor 2016 a  do  konce února 2016 bude 
předložen ke  schválení konečný návrh roz-
počtu na rok 2016. 

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Z jednání Rady 
města Adamova

Na  25. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 23. 9. 2015 byl předložen zápis 
z  5. zasedání komise Projektu Zdravé měs-
to Adamov a  místní Agendy 21, zároveň 
Rada města schválila Plán zlepšování na rok 
2015 Projektu Zdravé město Adamov a míst-
ní Agendy 21, který již vzala na  vědomí 
jako součást zápisu z jednání komise PZMA 
a MA21 na svém 9. zasedání dne 26. 2. 2015.

Za člena Kulturně informační komise byla 
od  1. 10. 2015 jmenována Ing.  Dagmar Pe-
tláková, pracovnice Odboru správy majetku 
města. 

Byla schválena prodejní cena stolního ka-
lendáře „Adamov – město sportu 2016“, kte-
rý je možno zakoupit na pokladně Městské-
ho úřadu, Pod Horkou 2 nebo v MKS na Pta-
čině. Prodejní cena kalendáře je 64,- Kč. 

K 30. 9. 2015 byla se společností Adavak 
s. r. o. ukončena smlouva o výpůjčce koupa-
liště na Horce. 

Na  dokončení revitalizace náměstí Prá-
ce – II. etapa, v rámci které bude provedena 
úprava parkovací plochy, oprava chodníku, 
veřejného osvětlení a  instalace městské-
ho mobiliáře, byla ze tří firem, které podaly 
nabídku, vybrána jako nejvýhodnější firma 
GAMA J+P, s.r.o. 

Se společností E.ON Distribuce a.s. byla 
uzavřena smlouva o  věcném břemeni 
na umístění kabelového vedení NN a pojist-
kové skříně na  veřejném prostranství u  ZŠ 
Ronovská k zajištění odběrného místa elek-
trické energie.

Přidělen byl uvolněný byt č. 52 v bytovém 
domě na ul. Komenského 6, v Adamově ža-
dateli dle zápisu z jednání Komise pro přidě-
lování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou 
na nájemné ze dne 16. 9. 2015.

Rada města Adamova schválila aktualiza-
ci Pravidel pro přidělování vývěsních skřínek 
spočívající v navýšení počtu vývěsních skří-
nek o  4 nové vývěsní skřínky, které budou 
umístěny v průchodu Domu služeb na Druž-
stevní 1, v Adamově. 

Se společností EKO-KOM, a.s., zajišťující 
zpětný odběr a využití odpadů z obalů, byl 
uzavřen Dodatek ke stávající smlouvě. Jedná 
se o pověření svozové firmy AVE komunální 
služby a.s. k  plnění závazků obce – vedení 
výkaznictví, vyplývající z uzavřené smlouvy. 

Radě města Adamova byla předložena 
petice obyvatel bytového domu Komenské-
ho 6, ve  které žádají o  změnu správy atria 
s  herními prvky, které je dáno do  výpůjč-
ky na základě smlouvy uzavřené dne 12. 7. 
2006, s výpovědní lhůtou 1 rok. Na  jednání 
byla schválena výpověď této smlouvy o vý-

půjčce, výpovědní lhůta začne běžet od  1. 
10. 2015. 

Na  dobu udržitelnosti dotačního pro-
jektu „Konsolidace IT a  nové služby města 
Adamov“ byla uzavřena Příkazní smlouva 
na dotační management týkající se zpraco-
vání monitorovacích zpráv, se společností 
RENARDS dotační, s.r.o.

Z jednání zastupitelstva
Na  7. Jednání Zastupitelstva města Ada-

mova, konaném dne 23. 9. 2015, byl vzat 
na vědomí zápis z 6. jednání Finančního vý-
boru konaného dne 21. 9. 2015. 

Zastupitelstvo města Adamova neschváli-
lo návrh na  pořízení Změny územního plá-
nu, které požadoval ve  své žádosti doruče-
né Městu Adamov pan Milan Juřena. Přijetí 
návrhu na  změnu územního plánu týkající 
se změny využití pozemku parc. č. 535//28, 
který je v jeho vlastnictví za účelem realizace 
druhého objektu pro bydlení na tomto po-
zemku, nedoporučil vzhledem k charakteru 
řešené lokality s  převahou bytových domů 
ani pořizovatel ÚP – Stavební úřad MěÚ 
Blansko, oddělení ÚP a RR. 

Zprávy z matriky
Vítání občánků
V  sobotu dne 17. října 2015 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. Do živo-
ta byly přivítány tyto děti:
 23.10. 2014 Vincent Hnilica, Osvobození 11
  2. 5. 2015 Gabriela Tichá,  

Petra Jilemnického 27
 13. 5. 2015 Klára Fasurová, Komenského 11
 17. 5. 2015 Gabriela Gregorová, 

Komenského 5
 27. 5. 2015 Jindřich Brom, Družstevní 11
  3. 6. 2015 Elen Dudíková, Petra 

Jilemnického 11
 12. 6. 2015 Zoe Bratová, P. Jilemnického 9
 12. 6. 2015 Ria Šamonilová, Plotní 10
 13. 6. 2015 Zachariáš Šík, Komenského 25
 16. 6. 2015 Adéla Dohnalová, Osvobození 11
 12. 7. 2015 Pavel Král, Petra Jilemnického 9
 21. 7. 2015 Jan Navrátil, Opletalova 38 A
 28. 7. 2015 Eliška Procházková,  

Opletalova 38 B
 31. 7. 2015 Vojtěch Novotný, Ronovská 6
  5. 8. 2015 Matyáš Peterek, Fibichova 19
 12. 8. 2015 Eliška Skoupá, Tererova 2
 12. 8. 2015 Filip Kyzlink, P. Jilemnického 27

Blahopřejeme
 2. 10. 2015 Marie Hartmannová, 70 roků, 

Sadová 20
  2. 10. 2015 Vilém Mauritz, 75 roků, 

Komenského 6

  4. 10. 2015 Marta Neveselá, 90 roků, 
Fibichova 34 

 14. 10. 2015 Júlia Dostálová, 82 roky, 
Sadová 20

 20. 10. 2015 Zdenka Vojtěchová, 86 roků, 
Komenského 17

 20. 10. 2015 František Bachan, 85 roků, 
Komenského 9

 20. 10. 2015 Veronika Havelková, 70 roků, 
Sadová 19

 21. 10. 2015 Jindřich Kudláč, 81 rok, 
Komenského 19

 25. 10. 2015 Marta Košťálová, 84 roky, 
Tererova 1

 25. 10. 2015 Jarmila Kozlová, 80 roků, 
Sadová 27

 26. 10. 2015 Miroslav Konečný, 91 rok, 
Pod Horkou 3

 28. 10. 2015 Božena Vozdecká, 85 roků, 
Sadová 25

 28. 10. 2015 Maria Dáňová, 83 roky, 
Blažkova 1

 30. 10. 2015 Libuše Hloušková, 80 roků, 
Opletalova 48

 30. 10. 2015 Jan Pavlíček, 75 roků, Sadová 25
 31. 10. 2015 Eva Audová, 82 roky, 

Komenského 13

Úmrtí
  7. 10. 2015 Marie Bezděková, roč. 1924, 

Opletalova 30
  9. 10. 2015 Ing. Josef Ondráček, roč. 1929, 

Komenského 21
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Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru ‐ vývoj plnění

Územní 
část

Financování, název akce 2015 Doplňující informace Zodpovídá

§ 2143 ‐ Cestovní ruch

informační systém města ‐ projektová dokumentace realizace PD hotova, v roce 2016 návrh díla do rozpočtu STAR

§ 2212 ‐ Silnice

nákup barev‐vodorovné značení realizace hotova MSTAR

AD1 zpomalovací práh ul. Komenského realizace hotova STAR

opravy výtluků po zimě realizace hotova MSTAR

AD1 parkoviště ‐ Smetanovo nám. realizace hotova MSTAR

AD1 projektová dokumentace rozžíření parkování ‐ Neumannova 2 probíhá realizace, před dokončením MSTAR

AD1 projektová dokumentace rozžíření parkování ‐ Družstevní 2‐3 probíhá realizace, před dokončením MSTAR

AD1 projektová dokumentace rozžíření parkování ‐ Ronovská 2‐6
zástupcům SVJ předložena studie k vyjádření vlastníků; čeká 
se na stanovisko

STAR  MSTAR

AD1 projektová dokumentace rozžíření parkování ‐ Opletalova 38a
zástupcům SVJ předložena studie k vyjádření vlastníků; 
stanovisko kladné probíhá jednání se ŠLP (pozemky)

STAR

AD1 rozšíření komunikace pod kostelem‐projekt
projekt projednán se všemi dotčenými, připravují se 
podklady pro stavební povolení a žádost o dotaci

STAR

§ 2219 ‐ Ost. záležitosti pozemních komunikací

výroba a umístění laveček po městě realizace hotova, další etapa 2016 MSTAR

nákup barev‐očištění, oprava, nátěr zábradlí po městě realizace hotova, další etapa 2016 MSTAR

AD1 drobné opravy výtahu provedeno, průběžně MSTAR

AD1 rekonstrukce plochy před poštou+obch.dům Sm.nám.  přesunuto na rok 2016 MSTAR

oprava a nátěr zábradlí realizace hotova, další etapa 2016 MSTAR

AD2 oprava skluzů nad vlásenkou  provedeno  MSTAR

AD2 oprava opěrné zdi nad vlásenkou  provedeno MSTAR

AD2 oprava povrchu chodníku od lávky ČD k Valentovým provedeno MSTAR

AD1 oprava chodníku Sadová 23‐27, Sadová 17‐21 probíhá realizace, před dokončením MSTAR

AD1 oprava venkovních schodišť Ptačina provedeno MSTAR

AD1 chodníky nám. Práce, zpevněná plocha ‐ II. etapa projektu realizace 10‐12/2015 STAR

AD1 vybudování šikmé rampy k bloku  A‐Sadová probíhá realizace, před dokončením MSTAR

projekt‐přeložení cyklotrasy v k.ú. Adamov
projekt projednán dotčenými, na základě připomínek se 
upravuje; nutná změna křížení s vlečkou v areálu ADAST

STAR

AD1 oprava ulice Pod Dřínovou ‐ spodní část ‐ nový povrch realizace 10‐11/2015 STAR

§ 2221 ‐ Provoz veřejné silniční dopravy

barvy, čistící prostředky (obnova na zastávkách MHD) realizace hotova MSTAR

§ 2321 ‐ Odvádění a čištění odpadních vod

2 ks čerpadel vratného kalu ČOV realizace hotova STAR

velký servis odstředivky ČOV realizace hotova STAR

opravy dešťových vpustí po městě provedeno, další opravy v roce 2016 MSTAR

opravy v průběhu roku (vč. poklopů) realizace hotova STAR

čerpadlo ‐ kal  realizace hotova STAR

čerpadlo ‐ vstup na ČOV realizace hotova STAR

kontejner pro odvoz kalů ‐ ČOV po dohodě s Adavak, s.r.o. odloženo na rok 2016 STAR

§ 3119 ‐ Základní školy a mateřské školy

AD1/3 Komplexní rozvoj školství ‐ vybavení ZŠ a MŠ učebny, hřiště realizace hotova, dotace po kontrole proplacena STAR

AD1/3 parní varný kotel ‐ jídelna ZŠ Kom. realizace hotova STAR

§ 3341 ‐ Rozhlas a televize

infokanál realizace hotova STAR

záznamové zařízení pro vysílání DVB‐T realizace hotova STAR

§ 3412 ‐ Sportovní zařízení v majetku obce

AD1 oprava koupaliště před sezónou realizace hotova STAR

AD1 studie úprav koupaliště ‐ výhled na dalších cca 10 let fungování
zpracováno, nyní bude materiál posuzovat společně finanční 
výbor, zastupitelé, dozorčí rada ADAVAK

STAR

AD1 oprava osvětlení Deponie (Sklaďák)
realizace hotova, opraveno vedení z Osvobození, objednáno 
od EON nové připojení z ul. Sadová

STAR

AD1 nové workoutové hřiště Komenského  realizace hotova MSTAR
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Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru ‐ vývoj plnění

Územní 
část

Financování, název akce 2015 Doplňující informace Zodpovídá

§ 2143 ‐ Cestovní ruch

informační systém města ‐ projektová dokumentace realizace PD hotova, v roce 2016 návrh díla do rozpočtu STAR

§ 2212 ‐ Silnice

nákup barev‐vodorovné značení realizace hotova MSTAR

AD1 zpomalovací práh ul. Komenského realizace hotova STAR

opravy výtluků po zimě realizace hotova MSTAR

AD1 parkoviště ‐ Smetanovo nám. realizace hotova MSTAR

AD1 projektová dokumentace rozžíření parkování ‐ Neumannova 2 probíhá realizace, před dokončením MSTAR

AD1 projektová dokumentace rozžíření parkování ‐ Družstevní 2‐3 probíhá realizace, před dokončením MSTAR

AD1 projektová dokumentace rozžíření parkování ‐ Ronovská 2‐6
zástupcům SVJ předložena studie k vyjádření vlastníků; čeká 
se na stanovisko

STAR  MSTAR

AD1 projektová dokumentace rozžíření parkování ‐ Opletalova 38a
zástupcům SVJ předložena studie k vyjádření vlastníků; 
stanovisko kladné probíhá jednání se ŠLP (pozemky)

STAR

AD1 rozšíření komunikace pod kostelem‐projekt
projekt projednán se všemi dotčenými, připravují se 
podklady pro stavební povolení a žádost o dotaci

STAR

§ 2219 ‐ Ost. záležitosti pozemních komunikací

výroba a umístění laveček po městě realizace hotova, další etapa 2016 MSTAR

nákup barev‐očištění, oprava, nátěr zábradlí po městě realizace hotova, další etapa 2016 MSTAR

AD1 drobné opravy výtahu provedeno, průběžně MSTAR

AD1 rekonstrukce plochy před poštou+obch.dům Sm.nám.  přesunuto na rok 2016 MSTAR

oprava a nátěr zábradlí realizace hotova, další etapa 2016 MSTAR

AD2 oprava skluzů nad vlásenkou  provedeno  MSTAR

AD2 oprava opěrné zdi nad vlásenkou  provedeno MSTAR

AD2 oprava povrchu chodníku od lávky ČD k Valentovým provedeno MSTAR

AD1 oprava chodníku Sadová 23‐27, Sadová 17‐21 probíhá realizace, před dokončením MSTAR

AD1 oprava venkovních schodišť Ptačina provedeno MSTAR

AD1 chodníky nám. Práce, zpevněná plocha ‐ II. etapa projektu realizace 10‐12/2015 STAR

AD1 vybudování šikmé rampy k bloku  A‐Sadová probíhá realizace, před dokončením MSTAR

projekt‐přeložení cyklotrasy v k.ú. Adamov
projekt projednán dotčenými, na základě připomínek se 
upravuje; nutná změna křížení s vlečkou v areálu ADAST

STAR

AD1 oprava ulice Pod Dřínovou ‐ spodní část ‐ nový povrch realizace 10‐11/2015 STAR

§ 2221 ‐ Provoz veřejné silniční dopravy

barvy, čistící prostředky (obnova na zastávkách MHD) realizace hotova MSTAR

§ 2321 ‐ Odvádění a čištění odpadních vod

2 ks čerpadel vratného kalu ČOV realizace hotova STAR

velký servis odstředivky ČOV realizace hotova STAR

opravy dešťových vpustí po městě provedeno, další opravy v roce 2016 MSTAR

opravy v průběhu roku (vč. poklopů) realizace hotova STAR

čerpadlo ‐ kal  realizace hotova STAR

čerpadlo ‐ vstup na ČOV realizace hotova STAR

kontejner pro odvoz kalů ‐ ČOV po dohodě s Adavak, s.r.o. odloženo na rok 2016 STAR

§ 3119 ‐ Základní školy a mateřské školy

AD1/3 Komplexní rozvoj školství ‐ vybavení ZŠ a MŠ učebny, hřiště realizace hotova, dotace po kontrole proplacena STAR

AD1/3 parní varný kotel ‐ jídelna ZŠ Kom. realizace hotova STAR

§ 3341 ‐ Rozhlas a televize

infokanál realizace hotova STAR

záznamové zařízení pro vysílání DVB‐T realizace hotova STAR

§ 3412 ‐ Sportovní zařízení v majetku obce

AD1 oprava koupaliště před sezónou realizace hotova STAR

AD1 studie úprav koupaliště ‐ výhled na dalších cca 10 let fungování
zpracováno, nyní bude materiál posuzovat společně finanční 
výbor, zastupitelé, dozorčí rada ADAVAK

STAR

AD1 oprava osvětlení Deponie (Sklaďák)
realizace hotova, opraveno vedení z Osvobození, objednáno 
od EON nové připojení z ul. Sadová

STAR

AD1 nové workoutové hřiště Komenského  realizace hotova MSTAR

§ 3541 ‐ Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. 

AD3 nákup drobného zařízení do MKM realizace hotova STAR

AD3 mikrofon a reproduktory na ozvučení akcí MKM realizace hotova STAR

AD3 pivní sety na akce MKM realizace hotova STAR

§ 3612 ‐ Bytové hospodářství

AD1 rozšíření STA (Multiplix 4,7,infokanál) na Kom.6 realizace hotova STAR

AD1 výroba a instalace žaluzií v DPS realizace hotova STAR

AD1 instalace měřičů tepla ‐ Komenského 6 realizace hotova STAR

AD1 instalace měřičů tepla ‐ DPS realizace hotova STAR

AD1 kamerový systém Komenského 6 realizace 11/2015 STAR

§ 3613 ‐ Nebytové hospodářství

AD3 oprava fasády MKS ‐ II. Etapa realizace 11/2015 MSTAR

AD3 studie proveditelnosti ‐ výtah MKS studie hotova, objednána projektová dokumentace STAR

AD3
studie proveditelnosti ‐ nový únikový východ, odstranění železných 
bočních schodů, připrava pro III.etapu fasády

studie hotova, objednána projektová dokumentace STAR  MSTAR

§ 3631 ‐ Veřejné osvětlení

opravy VO (nátěry sloupů) plán 2015 hotov, pokračování 2016 STAR

AD1 VO nám. Práce součást probíhající II. Etapy oprav náměstí Práce STAR

AD1 VO Sadová 23 ‐ 27 probíhá současně s budováním nového přístupu k S23 STAR

AD1 VO Mírová
EON zřídí nové odběrné místo u silnice na Josefov; předběžně 
dohodnuto umístění VO na sloupy EON 2016

STAR

§ 3632 ‐ Pohřebnictví

AD1 oprava chodníků ‐ starý hřbitov I.etapa  probíhá realizace, před dokončením‐další etapy 2016 MSTAR

AD1 oprava společné hrobky‐starý hřbitov II. etapa realizace hotova MSTAR

§ 3634 ‐ Lokální zásobování teplem

revize plynových rozvodů+revize kotlů 2015 realizace hotova STAR

revize PO + hydranty pro rok 2015 + BOZP realizace hotova STAR

revize komínů pro rok 2015 realizace hotova STAR

§ 3639 ‐ Komunální služby a územní rozvoj j.n.

AD1 obnova biokoridoru náměstí práce ‐ I.etapa realizace hotova s výhradami vůči dodavateli STAR

AD1 obnova biokoridoru náměstí práce ‐ II.etapa smlouva podepsána, realizace 10‐12/2015 STAR

AD1 nákup pozemků ‐ nám. Práce  čeká se na souhlas ČSOB banky STAR

§ 3722 ‐ Sběr a svoz komunálních odpadů

AD2 stavba mezideponie ‐ uložení BRKO (u tunýlku na Kolonce) realizace hotova MSTAR

nákup kompostejnerů, kompostérů realizace hotova MSTAR

nákup automobilu IVECO vč. 2 kontejnerů realizace hotova MSTAR

§ 3745 ‐ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

AD3 sklad nářadí a techniky v areálu hřiště Ronovská stavba probíhá, dokončení 10‐11/2015 STAR

příspěvky SVJ na údržbu okolí domu realizace hotova MSTAR

§ 4351 ‐ Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení

AD1 docházkový systém na DPS objednáno, realizace 10‐11/2015 STAR

§ 6171 ‐ Činnost místní správy

vybudování serverovny  realizace hotova STAR

Projekt ICT ‐ nový sever, zabezpečení, počítače ‐ dotace dodáno, proběhla kontrola, dotace před vyplacením STAR

AD1 projektová dokumentace, žádost o dotaci na zateplení MěÚ odloženo na 2016 MSTAR

Legenda (seznam je informativní a může být změněn) :

STAR … starosta ‐ Roman Pilát ‐ 773634342, MSTAR … místostarosta ‐ Jiří Němec ‐ 775170869

AD1 … Adamov 1 ‐ Horka,  AD2 … Adamov 2 ‐ Kolonka, AD3 … Adamov 3 ‐ Ptačina
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Informace ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události ze září 2015 konkrétně:

Během noční služby si strážníky přivolala 
žena, která uvedla, že její přítel má neshody 
s  obsluhujícím personálem restaurace na  ul. 
Nádražní, kdy obsluha údajně odmítla příte-
li vrátit příslušnou hotovost při platbě útra-
ty. Když se strážníci dostavili na  místo,  začali 
projednávat uvedené oznámení. Zjistili hned 
několik rozporů ve  výpovědích zúčastněných 
a navíc v restauraci začalo docházet k vzájem-
ným strkanicím mezi hosty a  nadávkám, při 
čemž velkou roli hrál požitý alkohol. Jelikož 
uklidnění situace bylo velmi obtížné při pro-
vozu restaurace, dohodli se strážníci s majite-
lem na uzavření provozovny z důvodu zajiště-
ní bezpečnosti osob i majetku. Strážníci museli 
na místě vyčkat do doby, než se hosté odebrali 
domů a situace se uklidnila. 

Toulavá kočka trápila pracovníky firmy 
v Adamově natolik, že si na pomoc museli při-
volat strážníky MP Adamov. Kočka se do areálu 
firmy dostala zřejmě náhodou a sama nemoh-
la firmu opustit. Zaměstnancům se podařilo 
kočku uzavřít v jídelně, čímž strážníkům uleh-
čili odchyt. Nezraněná odchycená kočka byla 
poté vypuštěna zpět do volného prostoru. 

Uvolněné víko od  kanálu nahlásila strážní-
kům žena, která měla obavu, aby si někdo ne-
přivodil újmu na zdraví. Strážníci samozřejmě 
oznámení prověřili, kanál zabezpečili, označili 
a o závadě informovali Odbor správy majetku 
města Adamova, který sjednal nápravu. 

O  pomoc strážníků požádala telefonicky 
mladá žena, která utekla z  bytu před svým 
přítelem, který ji měl slovně i fyzicky napadat. 
Strážníci ženu nalezli na ul. Komenského, kam 
se dostavil, těsně před příjezdem strážníků, 
i  její přítel. Strážníci oba zúčastněné požádali 
o podání vysvětlení, při čemž dospěli k závě-
ru, kdy byla na místo přivolána hlídka OO PČR 
Blansko, která si mladíka převzala k vystřízlivě-
ní a  provedení nezbytných úkonů. Při rozho-
dování strážníků o dalším postupu hrál velkou 
roli fakt, že muž byl pod vlivem alkoholu, v žu-
panu, bosý a  ve  svém stavu stihnul poškodit 
i dveře od výtahu v bytovém domě. 

Součinnost strážníků si vyžádal operační 
stálé služby PČR v případě, kdy bylo nutné pro-
věřit muže, který vyhrožoval prostřednictvím 
SMS zprávy své přítelkyni, že spáchá sebevraž-
du. Strážníci postupně pátrali na místech, kde 
by se muž měl zdržovat, dále byla zpomalena 
železniční doprava, jelikož existovala domněn-
ka, že muž by mohl skončit svůj život pod koly 
vlaku. Strážníkům se podařilo dohledat osobní 
vozidlo muže i jeho bydliště. Na žádném mís-
tě muž nebyl nalezen. Strážníci v této činnosti 
pokračovali až do brzkých ranních hodin, kdy 

byla akce ze strany PČR ukončena s výsledkem, 
že šlo o výhružky, které nebyl muž rozhodnut 
splnit a  pouze svoji přítelkyni, takto nevhod-
ným způsobem, trápil.

Neslušné chování podnapilé mládeže na-
hlásili strážníkům rozhořčení obyvatelé měs-
ta, kteří se již nedokázali na tento druh zába-
vy dívat. Mladíci kolem sebe rozhazovali vše, 
co jim přišlo pod ruku. Zejména skleněné láh-
ve. Výtečníci sice na nátlak místních obyvatel 
něco ze svého nepořádku uklidili, ale po  pří-
jezdu strážníků museli úklid vylepšit a  poté 
byli ,,odměněni“ uložením blokové pokuty, 
která je snad od  budoucího podobného jed-
nání odradí.

V měsíci září si dále strážníci posvítili na ne-
ukázněné řidiče, kteří překročili nejvyšší po-
volenou rychlost v obci. Ve čtyřech případech 
poskytli první pomoc zraněné osobě, kdy mu-
selo dojít i  k  resuscitaci muže, kterému zřej-
mě selhaly základní životní funkce při cestě 
na  motocyklu. A  prověřovali aktivaci nouzo-
vého tlačítka na pobočce České pošty, které se 
ukázalo jako neúmyslné. 

 Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov

Baterie a možnosti 
jejich odložení 

V Adamově je možné uložit použité bate-
rie a monočlánky do červeného kontejneru 
na elektroodpad (ul. Družstevní 1 a Komen-
ského 1), do  sběrného boxu na  elektrood-
pad v průchodu Domu služeb před prodej-
nou potravin, v  budově MÚ Adamov na  ul. 
Pod Horkou 2 (box za  vstupními dveřmi), 
v  elektroprodejnách nebo na  sběrný dvůr 
(Kolonie 302, Adamov).

Patří sem všechny typy „suchých“ baterií 
nebo akumulátorů používaných v  domác-
nosti tj. ze svítilen, hraček, elektroniky, dál-
kových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, 
mobilních telefonů, mp3 přehrávačů. Jedná 
se především o  knoflíkové články, mikro-
tužkové a  tužkové baterie, malé a  velké 
monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté 
baterie, akumulátory do  mobilních tele-
fonů, notebooků nebo ručního nářadí. 
Nepatří sem rezavé, rozbité nebo tekoucí 
baterie, autobaterie, baterie a  akumulátory 
z průmyslových podniků, plně nabité bate-
rie a baterie těžší než 1 kg. 

Všechny odevzdané baterie jsou tříděny 
podle elektrochemických typů a  jsou pře-
dávány do  recyklačních zařízení, kde jsou 
z  nich složitými technologickými postupy 
získávány zejména kovy, jako např. olovo, 

nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a dal-
ší. Použité baterie a  akumulátory, nespráv-
ně vyhazované s běžným odpadem, mohou 
vážně narušit životní prostředí. Po  čase se 
z  nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. 
těžké kovy), které mohou znečistit půdu 
nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy 
obsažené v  bateriích mají prokazatelně 
škodlivý vliv na lidské zdraví. 

Ukončení praxe
MUDr. Chomátové (Levové)

Město Adamov tímto předává občanům 
sdělení Krajského úřadu Brno, odboru zdra-
votnictví ve  věci zdravotnických dokumen-
tací po ukončení praxe MUDr. Chomátové.

Formulář žádosti o  zaslání zdravotnic-
ké dokumentace je k  dispozici na  webo-
vých stránkách města nebo Krajského úřa-
du Brno, odboru zdravotnictví. Karty budou 
předány na  základě žádosti nového lékaře 
pacienta, popř. může žádost poslat také pa-
cient.

Poděkování
Celonárodní dobročinná sbírka Bílá 
pastelka na podporu nevidomých 
a slabozrakých
Rádi bychom vyjádřili poděkování všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem podpořili 16. roč-
ník veřejné sbírky Bílá pastelka 2015. 
Celkově i přes nepřízeň počasí bylo na Bla-
nensku a Boskovicku v pokladničkách vybrá-
no 55.444,- Kč. 
Výtěžek bude použit na částečné krytí nákla-
dů souvisejících s nákupem kompenzačních 
pomůcek pro těžce zrakově postižené naše-
ho regionu. 
Dárcům za  empatii, vstřícnost a  podporu 
moc děkujeme. 
V Blansku dne 18. 10. 2015

Bc. Marie Reková

Euroklíč v JM kraji
Národní rada osob se zdravotním posti-

žením ČR i nadále realizuje projekt Euroklíč 
v  Jihomoravském kraji. Upozorňujeme, že 
držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, sto-
mici a onkologičtí pacienti mohou na distri-
bučním místě, kterým je pro adamovské ob-
čany Městský úřad Adamov, Pod Horkou 
101/2, 679  04 Adamov, odbor sociálních 
a správních věcí, tel. 516 499 624, social@
adamov.cz, získat zdarma euroklíč do euro-
zámků veřejně přístupných budov. 

K  získání euroklíče stačí předložení ob-
čanského průkazu a průkazu TP, ZTP či ZTP/P 
nebo prohlášení o  tom, že žadatel patří 
do některé cílové skupiny. 
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Kam s vaším odpadem?
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit 
s odpady, které ve vaší domácnosti, 
na zahrádce či chatě mohou vznikat:

Využitelné složky odpadu 
Papír, sklo, plast a nápojové kartony pa-
tří do kontejnerů na tříděný odpad.
Další využitelný odpad jako je železo, 
barevné kovy či akumulátorové baterie 
odevzdávejte do  sběren surovin nebo 
na sběrný dvůr.
Adresa sběrného dvoru: Kolonie 302, 679 04 
Adamov.
Provozovatel sběrného dvoru: GAMA J+P, 
společnost s ručením omezeným.
Provozní doba: Po, St, Pá od 10.00 do 18.00 h, 
mimo státem uznané svátky.
Telefon: 516 446 440.

Nebezpečný odpad
Nebezpečným odpadem jsou zbytky roz-
pouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pestici-
dy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný 
odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité tep-
loměry atd.), upotřebené motorové a převo-
dové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, 
monočlánky, olověné akumulátory, spotřeb-
ní použitý potravinářský olej (olej po smaže-
ní a fritování), apod.
Nebezpečné odpady nevhazujte do  popel-
nic na  komunální odpad, ale odevzdejte 

na sběrný dvůr nebo při mobilním svozu ne-
bezpečného odpadu.

Objemný odpad a kam s ním?
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umyva-
dla, obaly větších rozměrů, koberce, tabulo-
vé sklo, vany, apod. odevzdávejte na sběrný 
dvůr nebo při mobilním svozu objemného 
odpadu. Objemný odpad rozhodně nepatří 
do prostoru kontejnerových stání.
Přistavení kontejneru pro objemný odpad 
lze za úplatu objednat u provozovatele sběr-
ného dvoru.

Stavební odpad a kam s ním?
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, 
tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, 
zemina a kamení, izolační materiál vznikají-
cí při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a od-
straňování staveb.
Stavební odpady odevzdávejte ve sběrném 
dvoře.
Přistavení kontejneru pro stavební odpad 
lze za úplatu objednat u provozovatele sběr-
ného dvoru.

Prošlé léky a obaly od léků
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lé-
kárny.

Rostlinný odpad a kam s ním?
Rostlinný odpad ze zahrádek a  domácnos-
tí lze:

 • kompostovat na svém pozemku či zahrád-
ce
 • odkládat do hnědých nádob na bioodpad
 • spalovat, ovšem jen suchý rostlinný mate-
riál ze zahrádek s maximální ohleduplnos-
tí a s přihlédnutím k povětrnostním pod-
mínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy)

Do hnědých nádob (kompostejnerů) na bio-
odpad lze ukládat pouze rostlinný biood-
pad ze zahrad a  domácností. Je zakázáno 
ukládat tento odpad v  igelitových sáčcích 
a pytlích. 
Výjimkou jsou speciální kompostovatelné 
sáčky a pytle, které lze kompostovat společ-
ně s odpadem. 

Použité výrobky podléhající tzv. 
zpětnému odběru
Použité výrobky, jako jsou domácí elektro-
spotřebiče (televizory, pračky, chladničky, 
mixéry, rádia apod., elektrické akumuláto-
ry, galvanické články a baterie, výbojky a zá-
řivky, pneumatiky nebo motorové oleje, lze 
bezplatně odevzdat u příslušného prodejce 
či ve sběrném dvoře. Elektrospotřebiče ode-
vzdávejte nejlépe kompletní, nedemonto-
vané.

 Co dělat když?
Vidíte někoho ukládat odpad mimo nádobu 
na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte policii, tel. 
602 515 387.
Jinak ohlaste na: Městský úřad Adamov, od-
bor správy majetku města, tel. 516 499 628.

MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

AKCE na LISTOPAD:
Úterý 3. 11. 2015
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Pro všechny věkové kategorie. V prostorách 
MKM od 16:00 hodin.

Středa 11. 11. 2015
DEN KRÁSY S MARY KAY
Ukázky líčení, odborné kosmetické poraden-
ství, pro zájemkyně vše zdarma, od 13:00 ho-
din do 19:00 hodin.

Čtvrtek 19. 11. 2015
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE-NOHEJBAL
Turnaj pro všechny věkové kategorie. Začá-
tek v 16:30 hodin.

Čtvrtek 26. 11. 2015
PODZIMNÍ BAZÁREK
Bazárek oblečení, obuvi, hraček a  čehokoliv 
co doma již nepotřebujete a druhým by moh-
lo ještě posloužit. Nákup, prodej od 14:00 ho-
din do 19:00 hodin. V prostorách MKM.

Dětský koutek
Zveme všechny děti a jejich rodiče do nově 
zrekonstruovaného dětského koutku.
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Co chcete v Adamově změnit?

Komise Zdravého města Adamov a místní 
Agendy 21 připravila pro občany Adamova 
na čtvrtek 24. září 2015 Fórum 2015, na kte-
rém mohli všichni návštěvníci formou disku-
ze vybrat 10 TOP problémů města. Setkání 
proběhlo v  odpoledních hodinách v  pro-
storách Městského kulturního střediska 
v  Adamově za  účasti asi 70 občanů města. 
Potěšující bylo také to, že se na akci dosta-
vili i představitelé místních firem, které pod-
nikají v  bývalém areálu Adamovských stro-
jíren. Fórum zahájil starosta města Bc.  Ro-
man Pilát, MBA a celým programem prová-
zel politik Zdravého města Adamov Karel 
Truhlář ve  spolupráci s  Danou Divákovou, 
garantkou Národní sítě zdravých měst ČR. 
Ta ve  svém krátkém vystoupení mimo jiné 
seznámila přítomné s činností tohoto hnutí 
a přínosem účasti Zdravého města Adamov 
v této síti. 

Hned na  úvod vystoupily s  krátkým pro-
gramem písniček a básniček děti z MŠ a ZŠ 
Adamov. Členové komise, kteří si oblékli trič-
ka v  barvách kontejnerů na  tříděný odpad, 
s nimi na závěr zazpívali tématickou písnič-
ku Nesyp mi odpad na  dvorek, aby obča-
nům připomněli vlastní kampaň Tříděním 
vyděláváme. Poté bylo krátce představeno 
řešení předchozích problémů, které byly vy-
tipovány v  roce 2010. V  diskuzi, která byla 
následně vedena u  šesti stolů k  tématům 
správa města, životní prostředí, podniká-
ní a  služby, vzdělávání a  volný čas, sociální 
prostředí a u stolu mladých, byly průběžně 
zaznamenány všechny náměty a  připomín-
ky ze strany občanů. Občané potom dostali 
možnost vybrat u každého ze stolů pro ně ty 
dva nejdůležitější a  tyto postoupily do  ko-
nečného hodnocení 10 TOP problémů měs-

ta Adamova. Velmi těsným počtem hlasů se 
tedy na těchto místech umístilo:
 • 1.-2. Zvelebení prostoru kolem Ptačí stu-
dánky a  Cyklostezka městem podél Svi-
tavy
 • 3.-4. Více parkovacích míst v sídlištích měs-
ta a Registr podnikatelů a služeb
 • 5.-8. Sanace skládky odpadů Ptačina, 
Opravit bazén koupaliště pro školu i veřej-
nost, Více zábav – letní noci, Postih pejska-
řů za znečištění
 • 9. Zvýšit bezpečnost ve městě pomocí ka-
merového systému
 • 10.-11. Venkovní posilovna Ptačina, Zříze-
ní zastávky na ulici Sadová (bytový dům)
V  průběhu setkání byl pro účastníky 

připraven doprovodný program v  podo-
bě představení nabídky Farmářských trhů 
v  Adamově a  cestovní kanceláře KV MINI-
TRIP, dále přírodní produkty a  kosmetika 
Kokoska.eu a  přehled volnočasových akti-
vit v  Adamově. Městské kulturní středisko 
umožnilo návštěvníkům hlasovat v  soutěži 
O nejlepší snímek z  letošní dovolené a rov-
něž zde byly zveřejněny fotografie z kampa-
ně Cesty k adamovským studánkám. Všichni 
přítomní se mohli zúčastnit závěrečného lo-
sování 12 věcných cen (knihy o městě, treko-
vé hole, termosky, trička s logem akce a dal-
ší). Jak uvedla jedna z  účastnic v  závěreč-
ném hodnocení: „Velice, velice zdařilá akce 
po všech stránkách“. 

Vyhodnocování 
ankety Fórum 2015

V  pondělí 12. října skončila pro občany 
možnost odevzdat anketní lístek a  vyjádřit 
se tak problémům města, které byly vyty-
pované na  jednání Fóra 2015. Celkem bylo 

vráceno 410 anketních lístků, což je zhruba 
20 % počtu lístků doručených začátkem října 
do domácností ve městě. Nejvíce lístků bylo 
vhozeno do sběrné urny umístěné na Ptači-
ně – 205, dále v A-centru – 150 a na Horce 
– 55. Z  odevzdaných lístků bylo 16 neplat-
ných, neboť na nich byly označeny více než 
2 položky, jeden odevzdaný lístek naopak 
neměl označenu žádnou položku. Na 91 an-
ketních lístcích byla využita možnost dopsat 
k  předloženým problémům návrh dalšího 
problému, který pokládal účastník ankety 
za závažný.

Počty hlasů dávají následné pořadí TOP–
problémů:
 1. Účinnější postih majitelů psů za  znečiš-

ťováni (133 hlasů)
 2. Vybudování cyklostezky městem podél 

řeky Svitavy (84)
 3. Zřízení bankomatu v Adamově III (80)
 4. Zvýšení bezpečnosti ve  městě pomocí 

kamerového systému (79)
 5. Renovace bazénu na koupališti pro školu 

i veřejnost (71)
 6. Zajištění více parkovacích míst v  sídliš-

tích města (66)
 7. Zřízení zastávky MHD Sadová (51)
 8. Sanace skládky odpadů pod novým hřbi-

tovem (41)
 9. Zbudování venkovní posilovny na Ptači-

ně (35)
 10. Zvelebení prostoru kolem Ptačí studán-

ky (27)
 11. Sestavení a zveřejnění registru podnika-

telů a služeb (14)
 12. Více zábav pro mladé jako jsou letní noci 

(13)

S  detailnějším rozborem výsledků ankety, 
dopsanými problémy a  prvními kroky, kte-
ré budou podniknuty v řešení problémů, se-
známíme občany města v příštím čísle Zpra-
vodaje a na webových stránkách města.

 Komise PZMA&MA21
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Škola vaření
Na naší základní 

škole se v  učebně 
pro vaření v  úte-
rý 13. 10. usku-
tečnil Den zdraví. 
Pro žáky druhého 
stupně připravila Komise projektu Zdravé 
město Adamov a místní Agendy 21 ve spolu-
práci se ZŠ a MŠ Adamov soutěž týmů v pří-
pravě zdravých jídel podle zadání.

Téma letošního vaření bylo Slavnostní 
pohoštění. Děti měly uvařit menu, které 
se skládalo z  přípravy pomazánky, dezertu 
a  slavnostního nápoje. Účastnilo se celkem 
13 děvčat a  3 chlapci. Soutěžící vytvořili 
skupinky a  vybrali si jedno zadání. Chlapci 
se rozhodli vyhlásit boj dívkám a  potvrdit, 
že muži jsou dobří kuchaři. Začala přípra-
va, která byla velmi dramatická a  nechybě-
la spousta legrace. Naučili jsme se pracovat 
s novými druhy potravin a letos jsme se za-
měřili i na samotnou prezentaci vyrobených 
jídel. Na závěr nechyběla velká ochutnávka. 
Členové komise PZMA a  MA21 vyhodnotili 
nejlepší pomazánku, dezert i nápoj. Vyhrála 
pomazánka z  červené řepy na  křupavé ba-
getce, bulgur se zakysanou smetanou a ba-
nánem a  Grepík. Celkově jako tým vyhrála 
děvčata Hudcová, Minaříková, Minaříková 

a Svobodová se svojí pomazánkou z červené 
řepy, čokoládovou pěnou a  nápojem Wild 
forest. Všichni účastníci zdravého vaření si 
odnesli dobrý pocit z  příjemně stráveného 
odpoledne a  pěkné ceny. Všechny recepty 
i s fotografiemi budou uveřejněny na webu 
Zdravého města Adamov. Všem organizáto-
rům a vedení školy tímto děkujeme za spo-
lupráci a  budeme se těšit na  Dny zdraví 
v roce 2016.

 
 Komise PZMA a MA21

Blahopřání k výročí
Manželé Danuše a Vlastimil Fejfarovi oslavi-
li dne 22. 10. 2015 krásné výročí, a to 60 let 
společného života, čímž se dožili diamanto-
vé svatby. K tomuto jubileu jim do dalších let 
přejí hlavně pevné zdraví a vše nejlepší dce-
ry Dana, Zdena a Radka s rodinami, 7 vnou-
čat a 8 pravnoučat. 

„Dušičky“ v Adamově
1. 11. 2015 v 10:45 hodin v kostele - „Du-

šičková“ mše svatá, po ní průvod na „starý“ 
hřbitov

2. 11. 2015 v 16:00 hodin v kostele - Mše 
svatá

5. 11.2015 v  17:30 hodin v  sále MKS - 
„Dušičková“ mše svatá, po ní v 18:20 hodin 
na „novém“ hřbitově - modlitba za zemřelé

Slova pro povzbuzení
V sousedním Blansku se v posledních le-

tech začalo slavit třídenní „Vítání svatého 
Martina,“ kterému je zasvěcen tamější kostel 
a jehož datum svátku přímo navádí k tomu, 
aby se 11. 11. v  11:11 hod. připilo novým, 
tedy „svatomartinským“ vínem. Letos bude 
součástí oslav také připomínka 880 let 
od první zmínky o městě Blansku a jeho kos-
tele v latinské „Kronice kanovníka vyšehrad-
ského.“ Když člověk vstoupí do  jakéhokoli 
kostela, dýchne na něj ticho staletých mod-
liteb a na rozdíl od hradů, kde ještě možná 
doznívá řinčení zbraní nebo zámků, kde lze 
zaslechnout cinkot pohárů a šustění rób, je 
v kostele většinou posvátný klid. Ustoupí jen 
zpěvům a modlitbám obřadů. Při nich se po-
každé kněz modlí nad vínem ke mši slova: „je 
to plod révy a plod lidské práce.“ Připomíná 
tak staletou pravdu, že žádné štěstí na světě 
nepochází jen z  nebe, ani jen ze země, ani 
jen od Boha, ani jen od lidí. Vždycky se musí 
spojit aspoň dva, aby mohl vyrůst život, aby 
mohlo být druhým dobře. Víno není tedy 
jen nápojem k opojení mysli, ale také sym-
bolem pospolitosti a  vzájemné spolupráce. 
Vzpomeňme si na to třeba, až si budeme při-
píjet s  našimi blízkými letošním svatomar-
tinským...

Jiří Kaňa

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 listopad 2015
úterý 3. 11. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 4. 11. Stolní hry
čtvrtek 5. 11. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 6. 11. Halloween párty
úterý 10. 11. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 11. 11. Tvořivá dílna
čtvrtek 12. 11. Promítání filmu od 15:30 h 

pátek 13. 11. Posezení a pokec na různá témata
úterý 17. 11. Státní svátek – zavřeno

středa 18. 11. Stolní hry
čtvrtek 19. 11. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 20. 11. Posezení a pokec na různá témata
úterý 24. 11. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 25. 11. Tvořivá dílna
čtvrtek 26. 11. Promítání filmu od 15:30 h

Pátek 27. 11. Posezení a pokec na různá témata
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky. 
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Pozvánka na výstavu
Marie Plotěná  
Jiné krajiny i obrazy

Historicko-vlastivědný kroužek MKS vás 
zve do  Společenského centra na  výstavu 
prací známé výtvarnice Marie Plotěné. Verni-
sáž se uskuteční v neděli 8. listopadu 2015 
v 15:00 hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav 
Budiš, hudbou a  verši doprovodí Ivan Pe-
tlan a Vít Šujan. K návštěvě jste zváni od 8. 
11. do  17. 11. 2015, a  to v  pondělí - pátek 
od  14:00 do  17:00 hodin, v  neděli 14:30 – 
17:00 hodin.

Mgr. Marie Plotěná, malířka, kreslířka, ka-
rikaturistka, žije a  pracuje v  Brně. Absolvo-
vala Střední uměleckoprůmyslovou školu 

v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy 
univerzity. Širší veřejnosti je známa svým 
kresleným humorem vtipně glosujícím růz-
né oblasti lidského činění, myšlení i zápole-
ní. Bere si na mušku naše návyky i zaběhané 
stereotypy, posunuje nás k větší otevřenosti 
a bohatosti pohledu, překvapuje neotřelým 
viděním běžných situací našeho života. Čas-
to se inspiruje nabízející se bohatostí české-
ho jazyka, pohrává si s navyklými výrazový-
mi stereotypy, mění je vytvářením nových 
významových spojení, či braním mluveného 
a psaného slova opravdu doslova... 

Ve  své malířské tvorbě - dalším poli vý-
tvarné aktivity, rozšířila autorka možnosti 
techniky pastelu o  nový rozměr. Technika 

drásaného pastelu, 
která je její unikátní, 
jak způsobem práce 
s materiálem, tak i au-
torčiným pojmenová-
ním, zapojuje do mož-
ností malby kromě 
světla imaginárního 
i  světlo skutečné. To 
se zachycuje na zvrás-
nělém, plasticky po-
jednaném povrchu 
malby, podobně jak 
v sochařství na nízkém 

reliéfu. Reálné světlo tak umocňuje účinek 
obrazu, znásobený i  autorčiným osobitým 
poetickým viděním. I tu se objevuje humor, 
ale není vždy určujícím záměrem. Někdy se 
nachází pouze ve slovním názvu obrazu...

V neposlední řadě nelze opomenout ilus-
trační tvorbu, především kresby inspirované 
Biblí, které autorka vytváří jako osobité vý-
tvarné reflexe biblických veršů. Tyto ilustra-
ce jsou pojaty netradičně již tím, že se zde, 
se vší vážností k  sakrálnímu textu zapojuje 
i oživující prvek laskavého humoru. Ten vzni-
ká možnostmi konfrontace textu a jeho vizu-
alizace, velkou výrazovou bohatostí českého 
jazyka i  rozmanitostmi lidské představivos-
ti. Též se nabízí při konfrontaci s přístupem 
mnohdy povrchním a  polopatickým v  chá-
pání nezasvěceného čtenáře. Všude tam 
však, kde se podobné možnosti objevují, 
mohou vést v porovnání se skutečným po-
selstvím božího slova, přes prvek nečeka-
ného překvapení, k hlubšímu poznání i du-
chovní reflexi. Záměrem je přiblížení a znovu 
objevení opomíjených pokladů moudrosti, 
jež Bible pro dnešního čtenáře skýtá. 

Marie Plotěná je členkou Evropské fede-
race karikaturistů, Sdružení Q , Sdružení bi-
enále Brno a mezinárodního spolku grafiků 
a  designérů Icogrady. Vystavovala v  mno-
ha zemích Evropy, Asie i  Ameriky. Za  svou 
tvorbu získala 26 ocenění, patnáct obdržela 
na domácí scéně a jedenáct v zahraničí. 
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 679 04 Adamov 

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

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

Na LISTOPAD 2015 jsme 
pro vás připravili...

 Î 2. listopadu 2015 
"PÍSKÁNÍ PO VĚTRU" – 
zájezd na muzikál v MDB 
Andrew Lloyd Webber – od  listopadu t.r. 
bude repertoár MDB zdobit další titul z díl-
ny tohoto mága hudebního divadla. Vypráví 
příběh tří farmářských dětí z Louisiany, kte-
ré ve stodole náhodou narazí na záhadného 
muže, a ovlivněny příběhy, které poslouchají 
v nedělní škole, ho začnou považovat za Je-

žíše Krista. Ve skutečnosti muže hledá poli-
cie, ale děti se všemožně snaží mu pomoci 
a dále ho ukrývají. Děj je splétán nevinným 
světem dětí s cynickým světem dospělých.

 Î 8. listopadu 2015 
Výstava: MARIE PLOTĚNÁ – 
JINÉ KRAJINY I OBRAZY 
Při listopadové výstavě vám představíme br-
něnskou výtvarnici Marii Plotěnou. 
Vernisáž výstavy se koná v  neděli 8. listo-
padu v  15:00 hodin ve  výstavní síni Spole-
čenského centra na  Komenského ul. Výsta-
va potrvá do  17. listopadu 2015 a  je ote-

vřena v pracovních dnech v době od 14:00 
do 17:00 hodin, v neděli a ve svátky od 14:30 
do 17:00 hodin. 

 Î 10. listopadu 2015 
"TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT"
Společenská místnost DPS v 9:00 hodin
Obyvatele DPS i  ostatní zájemce z  řad se-
niorů zveme na  setkání s  nabídkou knih 
z  knihovny MKS Adamov a  společenským 
okénkem. 

 Î 12. listopadu 2015 
Přednáka Milana ŠŤOURAČE: 
MALAJSIE, THAJSKO, SINGAPUR 
Salonek MKS Adamov v 17.45 hodin 
Pro další setkání při cestovatelské besedě 
v Adamově si pro nás cestovatel Milan Šťou-
rač připravil zajímavé povídání doplněné 
o promítání fotografií z jeho cesty po Malaj-
sii, Thajsku a Singapuru.

 Î 14. listopadu 2015 
Zájezd: lední revue 
MÁŠA A MEDVĚD 
Hala Rondo Brno, zač. v 17:00 hodin 
Celosvětová premiéra! Máša a  medvěd 
na  ledě je show, která je unikátním, dosud 
nevídaným provedením celosvětově popu-
lární pohádky Máša a medvěd. Všichni diváci 
se mohou těšit na nové dobrodružství této 
oblíbené pohádkové dvojice, které bude 
na ledě doplněné kulisami jaké známe z po-
hádky, vizuálními efekty a  originálními pís-
němi, složenými speciálně pro tuto show. 

 Î 15. listopadu 2015 
NEDĚLNÍ SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU: O ZAJÍČKOVI 
Sál MKS Adamov v 16.00 hodin 
Divadlo Sandry Riedlové je dětskému pu-
bliku dobře známé. Pohádku "O  zajíčkovi" 
bude však herečka Sandra v  Adamově hrát 
poprvé. Přijměte proto pozvání k  návštěvě 
této akce a  prožijte se svými dětmi příjem-
né odpoledne s pohádkou. Těšíme se na vás. 

 Î 18. listopadu 2015 
Přednáška Ing. Josefa TRČKY: 
MEXICO – pokračování 
Společenské centrum MKS na Horce  
v 18.00 hodin 
Aneb – co se do první části přednášky neveš-
lo... Podruhé vás zveme na setkání při vyprá-
vění zážitků z cesty po Mexicu. 



13



14

Pozor – akce se koná ve Společenském cent-
ru MKS na Horce. 

 Î 20. listopadu 2015 
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: Jak 
pejsek s kočičkou pouštěli draka
Sál MKS Adamov v 9:45 hodin 
Kašpárek, který patří k Divadlu Úsměv z Pra-
hy, zahajuje každé představení písničkou. 
A  písničky doplňují i  celé představení, kde 
v  hlavních rolích uvidíte pejska a  kočičku - 
kamarády, kteří spolu půjdou pouštět draka. 

 Î 20. listopadu 2015 
Zájezd: "BLÍŽE KE HVĚZDÁM"
Planetárium Brno zač. v 18:30 hodin 
Hvězdárna a  planetárium Brno uvádí vý-
pravné představení Blíže ke hvězdám. Auto-
ry scénáře, kameramany a režiséry jsou Pavel 
Gabzdyl a Pavel Karas. Autorskou hudbu slo-
žil Roman Kašník. Text namluvil Richard Kraj-
čo. Pořad můžete navštívit v rámci zájezdu.
Přihlášky do 9. 11. 2015. 

 Î 22. listopadu 2015 
Zájezd: "POLARIS"
Planetárium Brno zač. v 14:00 hodin 
Hvězdárna a planetárium Brno uvádí výprav-
né představení určené dětem od  5ti roků. 
"Pokud žijete celý život v krajinách, kde den-
ní světlo působí nepřetržitě půl roku – a co 
hůř, půl roku je zase nesnesitelná černočer-
ná tma – začnou vás logicky napadat otáz-
ky, proč tomu tak vlastně je. I když jste třeba 
jen malý tučňák nebo lehce popletený lední 
medvěd… Právě tato dvě zvířátka jsou hlav-
ními hrdiny zábavně-naučného představení. 
Přihlášky do 9. listopadu 2015.

 Î 26. listopadu 2015 
Přednáška: David Švejnoha 
VENEZUELA,ZEMĚ STOLOVÝCH HOR 
salonek MKS Adamov zač. v 17:45 hodin
"Měsíční putování začínající výhledy na  nej-
vyšší vodopád světa Salto Angel, pětiden-
ní náročný trek na  stolovou horu Roraimu, 
třídenní cesta lodí za  indiány kmene Warao 
v  deltě Orinoka, rybářská osada Santa Fe 
na pobřeží Karibiku, zajímavá plavba po řece 
Caura za vodopády Paraa, domorodé indián-
ské vesnice kmene Sanema, nekonečné plá-
ně Los Llanos plných kajmanů, kapibar a sto-
vek druhů ptáků. Horské rušné město Meri-
da a túra do vesnice Los Nevados. Historické 
město Coro a zasloužený odpočinek na přepl-
něných plážích městečka Choroní."

DOVOLENÁ 2015 
- výsledky soutěže pro fotografy amatéry 
"O nejzajímavější snímek z letošní dovolené"
Až do poloviny října t.r. se mohli návštěvní-
ci kulturního střediska zapojit do hodnoce-

ní snímků přihlášených do  letošního roční-
ku fotografické soutěže. Vítězkou soutěže se 
stala JARKA LIŠKOVÁ, druhé místo obsadila 
ADÉLA LIŠKOVÁ a třetí PAVLÍNA NEDVĚDO-

VÁ. Všem výhercům srdečně blahopřejeme 
a mohou se těšit na výhry, které jsou pro ně 
připraveny. 
Vítězná fotografie: na úvodní stránce 
 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

      27. listopadu 2015
                                                                v 16:30 hodin u kostela v Adamově

V kulturním programu
vystoupí žáci ZUŠ Adamov 

Děti s lampiony zveme a "Kamarádi" z Brna.
do "světýlkových" 
průvodů, které vyjdou
v 16:10 h. od A-centra 
a od budovy ZŠ    Občerstvení
na Komenského     zajištěno. 
ulici.                                                                                       
                                                                                                 
  
Na závěr akce
je připraven
ohňostroj. 

              Adventní zastavení: 
vždy v neděli od 17:30 hodin u budovy MKS na Ptačině 

 29. 11. 2015 6. 12. 2015 13. 12. 2015 20. 12. 2015
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Významná výročí

Vladimír Všianský - 
nedožité 85. narozeniny

Narodil se 5. listopadu 1930 v Boskovicích 
v  rodině ševce a  pradleny. Po  skončení po-
vinné školní docházky absolvoval v  letech 
1946 - 1948 dvouletou Veřejnou obchod-
ní školu v Blansku, kde poznal svoji budou-
cí ženu Annu (nar. 3. 12. 1932), se kterou se 
v  roce 1952 oženil. Po  skončení tříleté vo-
jenské služby se přestěhovali do  Adamova, 
kde oba nastoupili do zaměstnání v místím 
závodě Adamovské strojírny. Zde při za-
městnání Vladimír vystu doval průmyslovou 
školu strojnickou. Postupně se z pracovníka 
kontroly stal vedoucím podnikové kontroly. 
V této funkci působil řadu let až do odchodu 
do  důchodu. Jeho manželka Anna řadu let 
pracovala ve finančním úseku jako vedoucí 
závodní pokladny. 

Velkým Vladimírovým koníčkem byla hra 
na  harmoniku, kterou působil radost mno-
ha kamarádům a  přátelům na  společných 
setkáních. Vladimír byl rovněž aktivním 
sportovcem - hrál házenou, volejbal a  cho-
dil s manželkou cvičit do Sokola. Řadu let se 
rovněž věnoval mládeži jako vedoucí a  ná-
čelník adamovských skautů (pod přezdívkou 
Kim), po  roce 1970 pokračoval v  činnosti 
jako vedoucí oddílu Zálesák. Podpoře mlá-
deže a  sportovnímu vyžití se věnoval jako 
předseda TJ Spartak Adamov až do  odcho-
du do  důcho du. Dalším jeho celoživotním 
koníčkem bylo i fotografování.

I  přes náročnou práci a  všechny své ko-
níčky se plně věnoval své rodi ně. S manžel-
kou Annou prožil krásných 43 let, vzorně 
se o ni staral i po jejím částečném ochrnutí 
až do 21. 9. 1995, kdy zemřela. Právě v této 
době si připomínáme 20. výročí jejího od-
chodu. Manželé Všianští měli spolu dva 

ný syn, bráška a vnuk, Pavlík Kala. Určitě si ho 
ještě většina z  vás pamatuje jako veselého 
kluka s kšiltovkou, který provětrával své kolo 
ulicemi Ptačiny. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají rodiče a sestra Zdenka


Dne 16. listopadu to bude 15 let co nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, dě-
deček, pan Josef Hnátovič. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka a synové s rodinami


Dne 17. listopadu vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí našeho spolužáka a kamaráda Ing. Ji-
řího Volfa, CSc. Letos by se dožil 69 let.

Za spolužáky Jirka Sládek
Na svého syna Jirku stále vzpomíná mamin-
ka Jarmila Volfová a také jeho rodina. Vzpo-
mínají na  něho i  další přátelé a  známí, kte-
ří Jirku znali a měli rádi. Čest jeho památce!

MK

Poděkování
Rodina Ondráčkova děkuje všem, kteří se 

přišli dne 14. října naposledy rozloučit s pa-
nem Ing.  Josefem Ondráčkem. Děkujeme 
za květinové dary a projevenou soustrast.

Helena Ondráčková

syny - Zdeňka a Vladimíra, který v roce 2002 
ve věku 49 let předčasně zemřel. Radostí Vla-
dimíra - seniora byli jeho čtyři vnuci.

V lednu 2016 to bude 15 let, kdy po delší 
těžké nemoci zemřel (25. 1. 2001). Vladimír 
Všianský byl přátelský, společenský, v kolek-
tivu oblíbený, měl dobrý vztah k  lidem, byl 
obětavý a připravený vždy pomoci, kde bylo 
potřeba.

U  příležitosti výše uvedeného výročí 
vzpomínají na něho kromě rodiny také jeho 
nejbližší přátelé, bratři a sestry ze Skautu, bý-
valí spolupra covníci a ostatní přátelé a zná-
mí, kteří ho znali. Na  dobrého člověka se 
nezapomíná. Čest jeho památce i  památce 
i jeho ženy Anny! 

MK

Vzpomínka

Dne 11. října uplynuly 2 roky od úmrtí mého 
milovaného manžela, pana Josefa Pulgreta. 
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali, 
děkuje manželka Anna s rodinou. 
„Jsi stále v našich srdcích“



Dne 2. listopadu vzpomeneme nedožité 85. 
narozeniny naší milované maminky, babičky 
a prababičky paní Růženy Plchové. Kdo jste ji 
měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dcery Zdena a Jana s rodinami


Dne 3. listopadu uplyne už 15 let, kdy nám 
nečekaně odešel ve věku 17 let náš milova-
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Ze školních tříd
Podzim v mateřské škole na Ptačině

Podzim je tady a všemi smysly to vnímá-
me i  my ve  třídě Kuřátek. Protože jsou jab-
loně obsypané zrajícími jablíčky, rozhodli 
jsme se upéct jablečné šátečky z  listového 
těsta. Všechny děti se s  nadšením zapojily, 
každý si chtěl všechno vyzkoušet. Jablíčka 
jsme si nejdříve oloupali a  nastrouhali. Pak 
přišel na řadu váleček a nakonec malé prstí-
ky dětí, které si na svůj kousek těsta rozpro-
střely jablíčka, přidaly cukr a skořici a každý 
po  svém zabalily. Paní učitelky vše potřely 
vajíčkem a  přišly na  řadu naše šikovné ku-
chařky, které nám pomohly v troubě šáteč-
ky upéct. Z  kuchyně to zavonělo až k  nám 
do  třídy, proto bylo těžké odolat a  šátečky 
hned nesníst. Děti si svoje sladké výtvory 

ŠACHY
O pohárek BVK 2015

V  sobotu 10. 10. 2015 uspořádal ŠK DU-
RAS BVK v řečkovické sokolovně, za podpo-
ry MČ Brno - Královo Pole a ve spolupráci se 
Sokolem Řečkovice, již 14. ročník mládežnic-
kého rapid turnaje O pohárek BVK.

Z  adamovských mládežníků si přijeli za-
hrát jen dva. Olga Dvořáková a Vítek Sereda. 
Turnaj se hrál na devět kol, startovní listina 
obsahovala 49 jmen. Za 6 získaných bodů se 
umístila Olga těsně za první desítkou na 11. 
místě. Vítek uhrál solidní 4 body.

MKS Vyškov - TJ Spartak 
Adamov 2,5:5,5 

Adamov vstoupil do  Krajského přeboru 
I.třídy nejrázněji ze všech družstev a se čtyř-
mi partiovými výhrami proti jediné prohře 
vyhrál ve  Vyškově. Do  časové kontroly vy-
rovnaný průběh zápasu zlomili ve svůj pro-
spěch adamovští hráči v závěru utkání.

pb

nakonec odnesly domů, aby je mohly spo-
lečně se svými nejbližšími ochutnat. Bylo to 

příjemné dopoledne, které si užily děti i paní 
učitelky.

Za třídu Kuřátek paní 
učitelka Lenka Juříčková

Šach. MKS Vyškov ELO - TJ Spartak Adamov ELO 2½:5½
1 Kejík, František (w) 2101 - Chloupek, Libor (b) 2155 ½ - ½

2 Hejný, Jaroslav (b) 2084 - Sekanina, Jiří (w) 2068 0 - 1

3 Jireš, Jiří (w) 1932 - Handl, Martin (b) 2098 0 - 1

4 Mouryc, Tomáš (b) 1939 - Švehla, Karel (w) 2111 0 - 1

5 Rozumek, Vlastimil (w) 2033 - Masák, Pavel (b) 2056 1 - 0

6 Kupčík, Zdeněk (b) 1949 - Marek, Jiří (w) 2004 0 - 1

7 Slepánková, Radka (w) 1973 - Ševčík, Leoš (b) 1931 ½ - ½

8 Kudlička, Robert (b) 1713 - Mižák, Ján (w) 1949 ½ - ½

Na snímku se pořadateli podařilo zachytit, až na Leoše Ševčíka, celé 
družstvo Adamova při sledování stěžejní partie Jirky Marka. Od leva je Pavel 

Masák, zezadu u šachovnice Karel Švehla, nejvíce vzadu Jirka Sekanina, 
čtvrtý zleva v pozadí u sloupu Libor Chloupek. První zprava je Jano Mižák, 

u šachovnice v červenobílém Jirka Marek a za ním stojí Martin Handl. 
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Šipky
6. MISTROVSTVÍ JIŽNÍ MORAVY 
VETERÁNŮ V ŠIPKÁCH KONANÉ JAKO 
MEMORIÁL MARTINA A ZDENKA TASCHE

Dne 12. 9. 2015 se konalo v  prostorách 
Šipkového klubu Adamov již 6. mistrovství 
jižní Moravy veteránů – memoriál Martina 
a  Zdenka Tasche, které slavnostně zahájil 
starosta města Bc.  Roman Pilát. Toto mist-
rovství pořádal Šipkový klub Adamov pod 
záštitou Jihomoravského oblastního šipko-
vého svazu a města Adamov. Mistrovství se 
konalo ve dvou kategoriích od 40 do 50 let 
a  nad 50 let. Vítězové jednotlivých katego-
rií se pak utkali o  putovní pohár memoriá-
lu. Následoval doplňkový turnaj žen a  také 
turnaj náhodně losovaných dvojic. Celkem 
se zúčastnilo 23 hráčů. V  ceně startovného 
bylo i bohaté občerstvení, které připravil ko-
lektiv Šipkového klubu.

Výsledková listina:
nad 50 let
 1.  Vorsa
 2.  Komínek
 3.  Tůma
 4.  Zahradník
 5.-6.  Pořízek, Gruber
 7.-8.  Chmelík, Richter

 9.-12. Tlamka, Pouchlý, Pokorný, Kulhavý
 13.  Hofbauer
40 až 50 let
 1.  Réda
 2.  Antl
 3.  Dobrovolný
 4.  Vilímek 
 5.-6.  Kos, Pátek
 7.-8.  Pilát
ženy
 1.  Časnochová
 2.  Štrajtová
 3.  Dudíková

Náhodně losované dvojice, kterých bylo 
celkem devět, vyhráli Réda s Časnochovou, 
před Komínkem s Tlamkou a na třetím místě 
skončili Richter a Vilímek.

Celkovým vítězem a majitelem putovního 
poháru se stal po vítězství nad Martinem Ré-
dou opět Jiří Vorsa. Poháry, finanční odmě-
ny a věcné ceny v každé kategorii po turnaji 
předával prezident JMOŠS Michal Pokorný 
a předseda ŠK Adamov Milan Dudík.

Ing. Milan Dudík 
předseda ŠK Adamov

Útěchovské lesy sportující
Kdo se chtěl pokochat pohledem na no-

hejbal, hru vymyšlenou v  minulém stole-
tí v  Čechách, zavítal v  letošním babím létě 
do lesnatého prostředí Útěchova. Mohl zde 
narazit na  babky turistky, babky běžkyně, 
nasbírat babky houby a v nově zrekonstru-
ovaném sportovním areálu mohlo oko ná-
vštěvníkovo se zalíbením spočinout na spor-
tovně se tužících mladých babách – nohej-
balistkách. Měly zde totiž své letošní Mist-
rovství České republiky dvojic a trojic.

V  sobotu 19. září probíhali také okolo 
tohoto areálu aktéři extrémního běžeckého 
závodu Brněnský masakr, a  to na  63 km 
a 30 km (240 startujících), kteří byli v 7 hod. 
za  velkého chladu „vyhnáni“ známým spor-
tovním komentátorem Štěpánem Škorpi-
lem od  plavecké haly v  Brně–Řečkovicích 
do  severního okolí Brna, aby nejprve přes 
Velkou Babu vyběhli až na  rozhlednu 
na  Babím lomu a  přes skalnatý hřeben 
upalovali do  zbožného Vranova, který se 
teprve připravoval na svou motokrosařskou 
pouť, při které se udělovaly mistrovské 
tituly i  v  kategorii obzvláště srdnatých žen. 
Slunko se zvědavě prodralo z  poza mraků 
a  pozorovalo bedlivě pestrobarevný dav, 
který vpadl jako velká voda do  Adamova 

v  údolí Svitavy. Poté zdolal jako kdysi 
Švédové Nový hrad, běžecky navštívil po-
mník romantika Máchy, a  po  druhém prů-
běhu Adamovem se vysoukal na  rozhled-
nu Alexandrovka, přes Babice opravdu 
vysoko na Svitavou a řícmanické arboretum 
pospíchal dolů opět ke Svitavě v Bílovicích. 
Nejrychlejší dálkoplazi po  padesátikilome-
trovém „výklusu“ se ocitli před polednem, 
kdy sluníčko začalo ještě letně připalovat, 
na  občerstvovačce v  Útěchově v  době, kdy 
turnaj dvojiček byl již úspěšně rozehrán. Bě-
žečtí výtečníci a  výtečnice si nohejbalistek 
příliš všímat nemohli, neboť do konce svého 
trápení měli zdolat ještě 13 km a sil již začalo 
některým zřetelně ubývat.

Dva kurty od 9 hodin až do pozdního od-
poledne hostily 16 ženských dvojic, které 
předváděly nohejbalová kouzla, neboť tato 
je měla posunout až k  bojům o  mistrovské 
medaile. Domácí útěchovské legionářky se 
ke  zklamání skromného diváckého osazen-
stva k  boji o  medaile neprobojovaly. Jako 
modrá lavina smetly všechno co jim stálo 
v  cestě a „ukradly“ všechny tři medaile Sla-
vojanky z Českého Brodu (za asistence Čes-
ké televize). 

Jako nejlepší hltouni kilometrů se ukáza-
li Petr Henek a Jiří Petr, které přivítal již cito-
vaný komentátor Škorpil jako první běžce už 
po  poledni v  cíli, když trasu zdolali oba dva 
ve shodném čase 5 hod. 15 min. Třetí do cíle 
přisupěl velice známý český reprezentant 
v dlouhém triatlonu Petr Vabroušek ze Zlína 
se šestiminutovou ztrátou na vítěze. Mezi vy-
trvalými ženami slavily úspěch Marie Miličko-
vá, Lenka Horáková a Tereza Gecová. 

O  den později již slunečný kotouč tolik 
nehřál a  větrné poryvy samotné hře při klá-
ní trojiček vůbec neprospívaly. Na  převaze 
hráček z  Českého Brodu to však nemělo 
pražádný vliv a  první dvě příčky ve  finále 
zaslouženě patřily opět jen jim a  v  praxi tak 
tyto dámy ze Středních Čech jasně prokázaly, 
kdo u  nás v  současnosti kraluje v  ženském 
„fotbaltenise“. Útěchovanky, v  čele s  maďar-
skou smečařkou Elenou, bojovaly sice ze 
všech sil o  bronz, ale úspěch se opět jaksi 
nedostavil, když byly přejety trojicí Lokomo-
tivy Nymburk. Kdo se přišel do  areálu podí-
vat a pobýt, musel být s předvedeným spor-
továním zcela jistě spokojen. A až bude dole 
pod Útěchovem, v místě zvaném jak jinak než 
Babí doly, opět možnost smočit tělo v  les-
ním rybníčku s lekníny (nyní v rekonstrukci), 
bude návštěvníkova a  výletníkova útěcha 
a potěcha těla i duše dokonalá.

Pavel Košťál
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Rychlost,
zkušenost,
kvalita…

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

Zavolejte svého realitního makléře!

Karel Hynšt

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

Tomáš Fabičovic

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Tel.: 607 762 168

Vycházka se uskuteční v sobotu 14. 11. 2015, 
délka – 7/10 km. Trasa: Ruprechtov - Tři smr-
ky - Bukovinka (7 km) - Jedovnice (10 km). 
Odjezd: Adamov ČD 8.22 hod, Blansko bus 
8.43 hod. Zpět: Bukovinka bus 15.06 hod. / 
Jedovnice bus 15.00 hod. Vycházku vede 
Irča Antoszewska, Marta Opatřilová, tel. č. 
731 109 787.

INZERCE
 ♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových ja-

der. Provádíme obkladačské, podlahář-
ské, zednické práce. Více informací najde-
te 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, TAPETOVÁ-
NÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno-horak.cz. Adamov a  okolí, 
platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Nabízím doučování matematiky. Úro-
veň: ZŠ, SŠ, příprava k maturitě. Kontakt: 

Z vycházek 
Turistického oddílu 

V sobotu 19. 9. pod vedením Helči Kokr-
dové jsme se vydali na  vycházku „Bučovic-
ká 50“.

I  když bylo pěkné počasí, vycházky se 
zúčastnilo jen 11 členů. Někdo zvolil trasu 
5 km, někdo 11 km a byl i jeden člen (Tonda), 
který šel 15 km. Nálada byla dobrá, všichni 
spokojeni a zdrávi došli.

V neděli 4.10. byla vycházka „Okolo Pekár-
ny“ dle propozic KČT 1. brněnská. 20 členů 
z Adamova se sešlo v Brně Líšni. Někdo šel 
8 km a někdo 16 km. Směrem k Pekárně byla 
trasa po  červené značce okolo Horákovské 
a  Mokerské myslivny. Zpět po  modré oko-
lo Kaprálova a  Jelínkova mlýna. A  kafíčko 
jsme si dali na ranči U Jelena.Vycházku ved-
la Marta.

TŘI SMRKY
Odbor turistiky KČT TJ Spartak Adamov zve 
členy odboru a  všechny příznivce pobytu 
v přírodě na turistickou akci TŘI SMRKY

737 033 049, martina-kucerova@cen-
trum.cz.

 ♦ Prodám šicí stroj zn. Lucznik, ponorný 
skříňový světlé dřevo, možnost vyšívání, 
v  dobrém stavu. Značka – levně. Tel. č. 
516 446 920. 

 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení 
koberců a PVC, montáž plovoucích pod-
lah dřevěných, korkových a  lamináto-
vých aj. Nabízíme kvalitní podlahové kry-
tiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: zdenek-
crom@seznam.cz.

 ♦ Koupím garáž na ulici P. Jilemnického, tel. 
č. 723 821 001.

 ♦ SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DO-
HROMADY! SPLÁCEJTE MÉNĚ! DOSTA-
NETE OKAMŽITOU HOTOVOST NA ÚČET, 
GARANTUJEME VÁM NIŽŠÍ ÚROK, NEŽ 
V  BANCE. NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY 
V  OD TESCO BRNO 2. patro. Na  viděnou 
se moc těší Veronika Kratochvílová, tel. č. 
724 771 262, 542 213 285.

 ♦ Prodám prodlouženou podsklepenou 
garáž na Horce, ulice Komenského u toč-
ny autobusu, tel. č. 606 544 531.



19Tato nabídka platí od 6. 11. do 30. 11. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Masivní borovicové 
interiérové 
dveře Orkan
šířka: 60, 70, 80 cm,
levé/ pravé, bez povrchové 
úpravy, bez kování 
a zárubní
Eco plné

1.490,-
prosklené 6lux Eco

1.890,-
Rámová zárubeň 
1.050,-
Dýhovaná zárubeň
borovice

1.990,-

buk dub olej bílý dub

bílé

3D EFEKT

Značková stáčená 
malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přine-
sené nádoby, popř. do zakoupeného 
obalu u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká kryvost, vy-
datnost 6,5 – 10 m2/ kg

pruh

2/3 sklo

kg

22,- ! od

1.490,-

www.bauhaus.cz

 tl. 4 mm

 VINYL

Vinylová podlaha
rozměry: 150 x 1220 mm, dekor: pinie Country, dokonalá optika 
dřeva, tichá a teplá od nohou, jen 4 mm konstrukční výška, 
rychlá pokládka, nášlapná odolná vrstva 0,15 mm, vhodné
pro všechny obytné prostory, bal. 1,83 m2

m2

549,-
Vinylová podlaha

m2

369,-
Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 12 mm + 2 mm integrovaná 
izolační vrstva, dekor: štýrský dub, bal. 1,23 m2

 tl. 12 + 2 mm integrovaná 
     izolační vrstva

 stupeň zatížení 23

Jednoznačně nejsilnější laminátová podlaha v ČR!

Interiérové
fóliované dveře
šířka: 60, 70, 80, 90 cm, 
výška 197 cm, 
levé/ pravé, bez kování 
a zárubní, dekor: buk, 
dub olej

plné

od 945,-    
2/3 sklo

1.850,-
pruh

1.790,-
Obložkové 
zárubně

od 1.890,-

Interiérové 
fóliované dveře
s oblou hranou
šířka: 60, 70, 80, 90 cm, 
výška 197 cm, levé/ pravé, 
bez kování a zárubní, dekor:

bílé

plné       898,-
s prosklením   1.790,-
akát nebo bílý dub

plné    1.290,-
s prosklením   2.190,-
Obložkové zárubně
od 1.890,- akát

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.
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J A N A  V O Š K E R U Š O V Á 
                Plotní 91/12, Adamov 
           
      ŠITÍ, OPRAVY 
    -oděvů a jiných textilií 

 
     OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ 
     -příjem a výdej 

 
   TEXTILNÍ GALANTERIE 
- jehly, nitě, gumy, stuhy, nůžky, příze, jehlice, korálky… 

 
      PAPÍRNICTVÍ 

-sešity, tužky, pera, fixy, pastelky, obaly, lepidla, sáčky… 
    -samolepící fólie na okna se zimními motivy 

 
      KOMISNÍ PRODEJ OBLEČENÍ 
     -příjem použitého oblečení do komisního prodeje 
 

PROVOZ ZAHÁJEN OD 4. 11. 2015 
Otevřeno: středa 14.00 -17.00 (mimo svátky) 

nebo na objednání 
tel.: 774 342 291 (út-pá 15.00-17.00) 
e-mail: u.poutnika@seznam.cz 

www.sitiupoutnika.cz 

   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 TV !

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 30.11.2015 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
45 programů v ceně (8x HD)

83 programů celkem (17x HD)

TIP: pro fanoušky sportu - 185 Kč/m.

Sportovní kanály v ceně

TIP: pro dětské diváky - 65 Kč/m.

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, žádné závazky, sledujete jen dobu, kterou si objednáte !!!

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

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

Panasonic VIERA

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO Programy takto označené
je možné sledovat kdekoliv v ČR.

GO EN

GO

GO

GO

EN GO

GO

CZ CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

HD

HD

HD

HD

HDCZ

CZ CZ

EN

EN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ


