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Popisy obrázků pod fotky

Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21
Vás srdečně zve na tradiční úklidovou brigádu v rámci Dnů zdraví

Adamov Ptačina - u hodin před Domem služeb na Družstevní
Adamov Horka - u kabin Spartaku na Smetanově náměstí
výdej pytlů na odpad a informace o konkrétních místech sběru
součástí akce bude sázení krokusů
po skončení táborák na hřišti na Ronovské
pro každého účastníka špekáček

PŘIJĎTE NÁM POMOCT UKLIDIT ADAMOV
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

1.9.2017 Soutěž Dovolená 2017 MKS Adamov

1.9.2017 15:15 Bruslení pro všechny Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

1.9.2017 20:00 Letní noc Adamov 2017 Miloslava Peterková

1.9.2017 20:30 LETNÍ BALETNÍ KOKTEJL na Biskupském dvoře MKS Adamov

3.9.2017 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - ASK Lipůvka FK Adamov

7.9.2017 16:00 Florbalový turnaj Městský klub mládeže

9.9.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - BC-ČERVÁNKY Rájec AJETO Adamov

10.9.2017 15:00 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice FK Adamov

11.9.2017 16:00 Malování na kameny Městský klub mládeže

15.9.2017 15:30 Sportovní odpoledne-přivítání školního roku Městský klub mládeže

17.9.2017 15:00 Fotbal muži: FK Adamov - FC Boskovice B FK Adamov

21.9.2017 17:00 Za Adamov čistější Komise PZMA & MA21

23.9.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FK Rudná AJETO Adamov

24.9.2017 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - SK Olympia Ráječko B FK Adamov

7.10.2017 16:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC ALUPO Dolní Lhota AJETO Adamov

11.10.2017 19:00 Balet Spící krasavice MKS Adamov

14.10.2017 16:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - DKS KOPEČEK Rájec AJETO Adamov

28.10.2017 Muzikál DĚSNEJ PÁTEK MKS Adamov

30.11.2017 West side story na brněnském výstavišti MKS Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách 
jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.  

Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

1. 9. 2017  Adamov,  Ptačina, Hřiště ZŠ  20.00 - 02.00

LETNÍ NOC ADAMOV 
2017 
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města
Na  62. schůzi Rady města Adamova konané dne 26. 6. 
2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis ze 7. jed-
nání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 24. 
6. 2017.
Se společností TextilEco a. s. byl uzavřen Dodatek č. 3 
ke  Smlouvě o  umístění a  provozování kontejnerů pro sběr 
oděvů, obuvi a textilu, zohledňující změnu sídla společnosti. 
Na provozování občerstvení v areálu koupaliště byla uzavřena 
se společností FOOD trust s. r. o. Smlouva o výpůjčce nemovi-
tosti bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 533.
Rada města Adamova schválila Výzvu k podání nabídky k ve-
řejné zakázce malého rozsahu s  názvem „Hasičská zbrojnice 
– Přístavba, St. úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, parc. č. st. 
147, 458/17“ včetně složení komise pro otvírání obálek s doru-
čenými nabídkami.
S  Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejnou 
výzkumnou institucí byla uzavřena Dohoda o  provedení zá-
chranného archeologického výzkumu na  stavbě „Oprava 
místní komunikace – ul. Osvobození, Adamov“.
Z důvodu změn v legislativě po novelizaci energetického zá-
kona č. 458/2000 Sb. byla se společností Energo Adamov s. r. o. 
uzavřena Smlouva č. 2017 – 029 o sdružených dodávkách elek-
třiny pro osvětlení nahrazující Smlouvu č. 2013/031. 
Na základě předložené žádosti odsouhlasila Rada města Ada-
mova užití znaku Města Adamova v periodiku „Listy regionů“, 
které je zdarma roznášeno do každé poštovní schránky v Ada-
mově.
S firmou HOLÍK stav, s. r. o. byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlou-
vě o dílo na akci „Rekonstrukce koupaliště Adamov II“, kterým 
je řešeno navýšení celkové ceny vyvolané neplánovanými pra-
cemi – odstranění skrytých podzemních železobetonových 
konstrukcí v podloží v prostorách brouzdaliště.
Rada města Adamova neschválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Města Adamova Lince bezpečí, 
z. s. na  její provoz v  r. 2017 z  důvodu, že nelze ověřit využi-
telnost této linky právě adamovskými dětmi, a proto, že Lin-
ka bezpečí je registrovanou sociální službou, na jejíž činnost 
v rámci služeb sociální prevence poskytlo Město Adamov pří-
spěvek Městu Blansku.
Byl schválen „Provozní řád koupaliště – 2017“ a „Návštěvní řád 
koupaliště Adamov – Horka I pro rok 2017“ s tím, že v průběhu 
zkušebního provozu koupaliště bude vybíráno vstupné v po-
loviční výši.
Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtové-
ho opatření č. 2/2017.
Na  63. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 7. 
2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 29. za-
sedání Kulturně informační komise konaného dne 20. 6. 2017 
a z 21. zasedání komise Projektu zdravé město Adamov a míst-
ní Agendy 21 konaného dne 19. 6. 2017.
Dále vzala Rada města Adamova na  vědomí změnu rozpisu 
rozpočtu č. 8/2017.
Na  64. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 7. 
2017 byla uzavřena se společností E.ON Distribuce, a. s. Smlou-
va o  připojení k  distribuční soustavě z  napěťové hladiny NN 

a  se společností E.ON Energie, a. s. byl uzavřen Dodatek č. 7 
ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny zajišťující 
dodávku elektřiny pro nově zrekonstruovaný areál koupaliště. 
Na 65. schůzi Rady města Adamova konané dne 2. 8. 2017 
byla schválena varianta projektového řešení stavby „Sadová, 
rozšíření parkovacích míst“ včetně dodatku ke Smlouvě o dílo 
uzavřené se zhotovitelem projektové dokumentace.
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude 
spolupodílet na konání akce „Letní noc Adamov 2017“, konané 
dne 1. 9. 2017 v Adamově, a to v rozsahu zajištění služby měst-
ské policie pro dohled nad veřejným pořádkem v době konání 
akce a po ní, zajištění přípravy a následného úklidu prostranství 
technickou skupinou včetně odvozu odpadků, zajištění propa-
gace ve Zpravodaji, na webu města, na plakátovacích plochách, 
hlášení v městském rozhlase a zajištění mobilních WC.
Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 9/2017.
Na pronájem části pozemku parc. č. st. 821 u terasy Domu slu-
žeb byla uzavřena Nájemní smlouva mezi Městem Adamovem 
a Šipkovým klubem Adamov za účelem organizování venkov-
ních aktivit pro děti v období od 4. 8. do 1. 9. 2017.
Ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Kulturní dům – interi-
ér“ byl uzavřen Dodatek č. 1, na jehož základě bude provedena 
oprava podkladní vrstvy podlahy v sále.
Na závěr schválila Rada města Adamova program 19. zasedání 
Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 
16. srpna.

Z jednání Zastupitelstva města
Na  18. jednání Zastupitelstva města Adamova kona-
ném dne 26. 6. 2017 vzalo Zastupitelstvo města Adamova 
na vědomí zápisy ze 17. jednání Finančního výboru konaného 
dne 21. 6. 2017 a z 11. jednání Kontrolního výboru konaného 
dne 5. 6. 2017. 
Byla schválena realizace projektu „Hasičská zbrojnice – Pří-
stavba, st. úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, parc. č. st. 147, 
458/17“ spočívající v  zateplení fasády a  střešní konstrukce, 
prodloužení objektu směrem dozadu z důvodu nedostatečné 
kapacity pro hasičskou techniku a v úpravě exteriéru a interi-
éru. Na tento projekt byla Ministerstvem pro místní rozvoj po-
skytnuta dotace ve výši 90 % z celkových nákladů.
Zastupitelstvo města neschválilo odprodej části pozemku 
parc. č. 535/1 v k. ú. a obci Adamov.
Bylo schváleno uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fon-
du Města Adamova zaměstnankyni, která je v pořadníku žada-
telů aktuálně na prvním místě.
Na  pokrytí nákladů spojených s  výkonem sociální práce byla 
přijata účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 375.500,- Kč.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo závěrečný účet Měs-
ta Adamova za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření Města Adamova za rok 2016 a účetní uzávěrky 
Města Adamova za rok 2016.
Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2017.
V  souladu s  jednacím řádem Zastupitelstva města Adamova 
byl z průběhu tohoto jednání pořizován videozáznam, který 
byl zveřejněn v místním televizním kanále.

 Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města Adamova
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Informace MP Adamov
Vybrané události z května až července 2017 konkrétně:

 ♦ Ve večerních hodinách se na strážníky obrátil muž s žádostí 
o nalezení svého přítele, který po hádce odešel ze společného 
bytu a tvrdil, že si něco udělá. Muž měl být pod vlivem alko-
holu. Strážníci nejprve zjistili popis osoby a jeho zvyky a poté 
se vydali muže hledat. V pátrání se mohli opřít o informaci, že 
muž odjel na jízdním kole, které zanedlouho nalezli u místní 
restaurace. Nebylo tedy těžké dohledat i  samotného pohře-
šovaného přítele. Jelikož měli strážníci obavu o jeho zdravotní 
stav, byl na místo přivolán lékař ZZS. Po provedených opatře-
ních se muž vrátil zpět do  bytu a  vzniklou situaci s  přítelem 
urovnal. 

 ♦ Výskyt volně se pohybujícího psa nahlásil strážníkům muž 
na ulici Fibichova. Strážníci provedli jeho odchyt a posléze jim 
byla oznámena hádka mezi partnery na téže ulici. Při prověřo-
vání druhého oznámení vyšlo najevo, že s tímto souvisí i volný 
pohyb psa, který patří muži z výše uvedené partnerské dvoji-
ce. Strážníci na místě situaci mezi partnery uklidnili a vyslechli 
si jejich podání vysvětlení. Oba partneři se dohodli, že večer 
stráví odděleně a ráno si o všem promluví s tzv. ,,klidnou hla-
vou“. Strážníci dohlédli na to, aby již nedošlo k žádné hádce. 
Pes byl vrácen zpět majiteli a  jeho řekněme ,,prohřešek“ byl 
na místě vyřešen domluvou. 

 ♦ Asi náhlé pominutí smyslů muselo vést mladíka k  tomu, 
aby se jedno slunečné ráno vypravil na Alexandrovu rozhled-
nu a odcizil tam batoh, ve kterém byla umístěna kniha návštěv 
pro turisty. Mladík však nepočítal s tím, že kamerový systém 
umístěný na  Alexandrově rozhledně je v  provozu nonstop. 
Nebylo tedy těžké hříšníka vyhledat. Slabou útěchou pro jistě 
nešťastné turisty zůstal jen fakt, že za své jednání obdržel blo-
kovou pokutu. Batoh se již strážníkům nepodařilo vypátrat.

 ♦ Strážníky MP Adamov přivolala žena na  svého manžela 
na  ulici Komenského. Oba uvedení sice jsou stále manželé, 
avšak dlouhodobě spolu nežijí. Žena pouze na pár dní man-
želovi poskytla azyl při jeho rekonvalescenci. Muž tohoto zřej-
mě zneužil, a když na něj žena naléhala, aby byt opustil, nedal 
si říct. Nutno podotknout, že byl zjevně pod vlivem alkoho-
lu. Strážníci si však s mužem promluvili a ten si nechal vysvět-
lit, že buď dobrovolně odejde a najde si jiné místo k přespání, 
nebo bude ubytován na protialkoholní záchytné stanici. Zvolil 
si možnost dobrovolného opuštění bytu.

 ♦ K  muži, který vyhrožoval sebevraždou, vyjížděli strážníci 
na ulici Komenského, kam je přivolala jeho partnerka. Muž byl 
pod vlivem alkoholu a již při komunikaci se strážníky byly jeho 
reakce řekněme neadekvátní. Když už to vypadalo, že by bylo 
možné situaci vyřešit klidnou cestou, muž se rozeběhl na blíz-
kou skalku s tím, že skočí dolů. Strážníci mu v tom zabránili a již 
nepochybovali o tom, že potřebuje odbornou pomoc. Spojili 
se tedy s jeho rodiči a na místo přivolali ZZS, která mu poskytla 
odbornou pomoc. 

 ♦ Během uvedeného období strážníci odchytli dva psy, pát-
rali po hledaných osobách a v rizikových úsecích provedli mě-
ření rychlosti vozidel, při kterém bylo přistiženo několik řidičů 
nerespektujících nejvyšší povolenou rychlost. 

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Poděkování za spolupráci 
a výzva pro ostatní SVJ
V minulosti byl Radou města Adamova schválen projekt spo-
lupráce Města Adamov se společenstvími vlastníků za účelem 
údržby okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví měs-
ta. 
Vzájemná spolupráce se řídí pravidly, které jsou zveřejněna 
na  adrese: http://www.adamov.cz/mesto-adamov/pravidla-
-a-rady.
V roce 2017 se do projektu zapojilo a spolupráci s Městem 
Adamov navázalo 17 společenství. 
Dovolte mi, abych touto cestou všem spolupracujícím spole-
čenstvím poděkoval za vzornou spolupráci, příkladnou údrž-
bu a péči o okolí svých domů a přispění tak k lepšímu vzhledu 
našich adamovských sídlišť.
Zároveň bych z tohoto místa chtěl vyzvat další SVJ ke spolu-
práci pro rok 2018. Termín pro přihlášení do projektu je stano-
ven do 31. 10. 2017. 
Více informací k tomuto tématu získáte na kontaktech: 
jiri.nemec@adamov.cz, tel. č. +420 775 170 869.

Jiří Němec, místostarosta

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 03. 07. Přemysl Vespalec, 70 roků, Petra Jilemnického 25
 04. 07. Milan Matuška, 75 roků, Družstevní 3
 05. 07. Marta Štrajtová, 83 roky, Petra Jilemnického 12
 05. 07. Roman Sobol, 70 roků, Petra Jilemnického 9
 08. 07. Jaroslav Šindelář, 70 roků, Sadová 21
 08. 07. Václav Rybář, 75 roků, Sadová 23
 09. 07. Mikuláš Gimun, 86 roků, Petra Jilemnického 4
 10. 07. Stanislav Šujan, 75 roků, Ronovská 4
 13. 07. Mgr. Alena Ambrožová, 84 roky, Opletalova 38 B
 13. 07. Naděžda Václavková, 70 roků, Komenského 23
 14. 07. Milan Dostál, 84 roky, Komenského 1
 16. 07. Marie Šmerková, 75 roků, Osvobození 15
 17. 07. Mgr. Bohumír Hloušek, 86 roků, Fibichova 4
 25. 07. Markéta Bittengelová, 82 roky, Opletalova 30
 28. 07. Jiřina Holešovská, 81 rok, Komenského 25
 28. 07. Petr Kuja, 70 roků, Sadová 19
 29. 07. Marta Zvěřinová, 87 roků, Petra Jilemnického 14
 02. 08. Ing. Josef Trčka, Ph.D., 70 roků, Sadová 23
 09. 08. Helena Perestová, 91 rok, Osvobození 39
 09. 08. Mgr. Marie Mazalová, 80 roků, Sadová 21
 13. 08. Jaromír Kolář, 86 roků, Fibichova 31
 15. 08. Marta Escalonová, 70 roků, Petra Jilemnického 8
 19. 08. Jarmila Zoufalá, 75 roků, Komenského 17
 23. 08. Marie Procházková, 87 roků, Komenského 1
 26. 08. Jan Bartošík, 70 roků, Družstevní 6
 31. 08. Libuše Bavlnková, 81 rok, Komenského 1 
Úmrtí
 19. 06. Alenka Janků, roč. 1931, Černá Hora
 28. 06. Miloš Halva, roč. 1971, Pod Horkou 2
 19. 07. Marie Pernicová, roč. 1914, Blansko
 13. 08. Marie Poková, roč. 1929, Komenského 1
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 
20. – 21. října 2017 v době: pátek: 14:00 – 22:00 hod., 
sobota 8:00 – 14:00 hod. 

Sídla volebních okrsků:

Okrsek č. 1: sídlo Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 
Adamov
Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sa-
dová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné domky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U kostela, 
Vodní, Josefovská číslo popisné 128

Okrsek č. 2: sídlo Dům s pečovatelskou službou, 
Komenského 1, Adamov
Ulice: Komenského, Lesní a Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Okrsek č. 3: sídlo Městské kulturní středisko, Opletalova 
22, Adamov (malý sál)
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, 
Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní

Okrsek č. 4: sídlo Městské kulturní středisko, Opletalova 
22, Adamov (velký sál)
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova

Informace k průběhu voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
Právo volit má státní občan České republiky, který  alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb 
přihlášen k trvalému pobytu na území města Adamova. Pře-
kážkou volebního práva jsou zákonem stanovené omezení 
svobody z důvodů ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti 
k výkonu volebního práva.

Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve  volebním okrsku, v  jehož 
stálém volebním seznamu je zapsán, vydá Městský úřad 
v Adamově na jeho žádost Voličský průkaz, který jej opravňuje 
hlasovat v  jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě ve zvlášt-
ním volebním okrsku.

O vydání voličského průkazu může volič požádat již 
v těchto dnech, a to:
a) osobně na matrice Městského úřadu Adamov až do oka-

mžiku uzavření stálého voličského seznamu, tj. do  středy 
dne 18. 10. 2017. 

b) podáním žádosti buď v listinné podobě (s úředně ověře-
ným podpisem voliče), nebo v elektronické podobě pode-
psané uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslané 
prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do pátku 
dne 13. 10. 2017 

Hlasovací lístky 
Voliči je obdrží v  doručovací obálce do  svých řádně označe-
ných domovních schránek nejpozději v  úterý dne 17. 10. 
2017, případně ve  dny voleb v  jednotlivých volebních míst-
nostech.

Nové testy studánkových vod
Dne 12. července tohoto roku proběhl v rámci kampaně „Ces-
ty k  adamovským studánkám“ odběr vod z  pěti studánek 

z okolí Adamova. Následně byly odvezeny k provedení rozbo-
ru do akreditované zkušební laboratoře Brněnských vodáren 
a kanalizací.
Zcela vyhovující voda teče ze studánky Pod Hrádkem. S men-
ší odchylkou v  tvrdosti vody pak z malé (1,03 mmol/l nad li-
mit) a velké (0,64 mmol/l nad limit) Tróbky u Františčiny hutě. 
Nevyhovující voda s nalezenými koliformními bakteriemi byla 
ve studánkách U Sedmi dubů (2 KTJ/100 ml nad nulový limit) 
a Nad Doubskou (4 KTJ/100 ml nad nulový limit).
Podstatná část protokolu je vyvěšena v  místě příslušné stu-
dánky. Náklady na  rozbory byly hrazeny z  rozpočtu města 
z kapitoly, kterou disponuje komise Projektu Zdravého města 
Adamova a Místní agendy 21.

Recyklace
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 256 televizí, 132 
monitorů a 1 185,54 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektro-
spotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certi-
fikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počíta-
čových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných 
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentální-
mu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vy-
číslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili eko-
systém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů CO₂ nebo nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, kte-
rá s  obcí dlouhodobě spolupracuje na  recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 256 
televizí, 132 monitorů a 1 185,54 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 82,37 MWh elektřiny, 3 207,12 litrů ropy, 409,49 
m3 vody a 4,52 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 19,40 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 83,72 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr ele-
ktrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impo-
zantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu ener-
gie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně ži-
votního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a  drobného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a  zpracování až do  okamžiku finální re-
cyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní 
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do  ovzduší, vody a  produkce odpa-
du. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Zahájení dopravních staveb 
v Adamově a dopravní omezení
V předchozích vydáních adamovského zpravodaje jsme infor-
movali o připravované investiční akci s názvem „Oprava místní 
komunikace - ulice Osvobození, Adamov“. Hlavním cílem této 
letos největší dopravní stavby v Adamově je rozšíření stávající 
úzké vozovky místní komunikace na ulici Osvobození v úseku 
pod kostelem sv. Barbory v Adamově a vyřešení otázky zajiš-
tění bezpečného průjezdu vozidel uvedenou lokalitou, a  to 
zejména autobusů MHD. S ohledem na časovou a technickou 
náročnost akce, která je složena z celkem sedmi samostatných 
stavebních objektů (komunikace, opěrná zeď, veřejné osvět-
lení, vodovod, kanalizace, sítě VN a NN, sdělovací kabely) bylo 
naším původním záměrem zahájit stavbu již od 1. 4. 2017. Bo-
hužel v  důsledku nepředpokládaných komplikací při vyřizo-
vání všech potřebných správních řízení, zejm. stavebního po-
volení, bude stavba zahájena teprve v  posledním srpnovém 
týdnu, kdy by již město mělo disponovat pravomocným sta-

vebním povolením a  aktualizovaným harmonogramem sta-
vebních prací odsouhlaseným ze strany zhotovitele díla.
Silniční doprava v předmětném úseku ulice Osvobození bude 
min. do  30. 11. 2017 upravena přechodným dopravním zna-
čením. Provoz bude po celou dobu výstavby probíhat pouze 
v jednom jízdním pruhu, průjezd vozidel budou řídit semafo-
ry. Podrobná situace s rozmístěním všech dopravních značek 
a semaforů bude v termínu do 31. 8. 2017 zveřejněna na webo-
vých stránkách města spolu s  časovým upřesněním termínu 
zahájení dopravního omezení / instalace DZ.
Stavební práce budou zahájeny postupným rozebíráním tě-
lesa stávající opěrné zdi a odbagrováním svahu podél komu-
nikace, a to ve směru od Smetanova nám. po křižovatku ulic 
Osvobození a Sadová. V první (hlavní a nejdelší) etapě prací 
bude tedy uzavřen jízdní pruh komunikace blíže ke kostelu sv. 
Barbory, v závěrečné fázi (po výstavbě opěrné zdi, pokládce 
vodovodního a kanalizačního řadu do tělesa komunikace) pak 
bude pro změnu uzavřen jízdní pruh vzdálenější od kostela. 
Řidiči vozidel i cestující MHD by tedy při plánování cest měli 
s tímto omezením počítat, především pak při řešení 

 Počátek uzavírky u fot.stadionu  Křižovatka ulic Osvobození a Sadové

Události ve městě

Dopravní značení Nám. Práce – jednotlivé etapy
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dojezdu k vlakové dopravě prostřednictvím městské 
hromadné dopravy. Drobná zpoždění nelze vyloučit.
Další významnou dopravní stavbou, která na  jedné stra-
ně po  svém dokončení velmi zpříjemní průjezd Adamovem, 
na druhé straně po dobu realizace částečně omezí řidiče vo-
zidel a cestující MHD, je oprava křižovatky na náměstí Práce. 
I tato oprava, připravovaná v posledních dvou letech v součin-
nosti se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, bude 
zahájena a dokončena v letošním roce. Stejně jako v případě 
opravy komunikace na  ulici Osvobození budou i  na  náměstí 
Práce opravy prováděny pouze s dílčími omezeními provozu, 
trvalý a bezpečný průjezd křižovatkou opět zajistí rozmístěné 
přechodné dopravní značení a semafory pro řízení provozu. 
S  ohledem na  složitější majetkové poměry a  násobně vyšší 
hustotu provozu na komunikaci budou práce rozděleny do tří 
etap. V první etapě bude opraven povrch části vozovky měst-
ské účelové komunikace od křižovatky na nám. Práce po vjezd 
do  průmyslového areálu Adamov III (fy Avalcom, Adast Sys-
tems, Tenza cast atd.). Po  dobu provádění této opravy bude 
provoz vozidel zajištěn prostřednictvím účelové komunikace 
na ul. Hradní. Ve druhé etapě dojde postupně k výměně sil-
ničního svršku nejprve jednoho a následně druhého jízdního 
pruhu krajské silnice II 374 a III 374 45 v centrální části křižo-
vatky. Třetí etapa prací pak dočasně uzavře provoz na místní 
komunikaci směrem ke  Smetanově náměstí, a  to v  krátkém 
(propadajícím se) úseku od křižovatky na nám. Práce po kříže-
ní silnice s tělesem zatrubněného Křtinského potoka. V tomto 
případě bude provoz dočasně umožněn přes sousední zpev-
něné odstavné a  manipulační plochy, přiléhající k  areálu fy 
Eden Europe. 
Podrobná situace s  rozmístěním všech dopravních značek 
a semaforů bude v termínu do 31. 8. 2017 zveřejněna na webo-
vých stránkách města spolu s  časovým upřesněním termínu 
zahájení I. etapy dopravního omezení / instalace DZ.
Žádáme všechny občany o  trpělivost a  pochopení 
po dobu realizace uvedených oprav.

Odbor SMM

Studánka Pod Novým hradem 
v soutěži částečně uspěla
Ve  středu 2. srpna byly vyhlášeny výsledky soutěže o  obno-
vu té studánky v šesti krajích, která získá největší počet hla-
sů od jejích návštěvníků a příznivců. Studánka v údolí Svitavy 
poblíž našeho města byla důstojným soupeřem konkurenční 

studánce Vrbovec, která se nachází na  samém okraji brněn-
ského sídliště Bystrc s  více než desetitisícem obyvatel.. Obě 
studánky se vystřídaly ve  vedení a  ještě před posledním ví-
kendem dvouměsíčního soutěžního období měla studánka 
Pod Novým hradem náskok několika desítek hlasů. Hlasovací 
smršť v posledním dnu soutěže ji nakonec odsunula na 2. mís-
to v kraji a na 4. v České republice. Můžeme být hrdí na to, že 
studánka Pod Novým hradem překročila jako první v celé re-
publice 17. července hranici 1 000 hlasů.

Přední místa oficiálního pořadí soutěže 18 zařazených 
studánek jsou obsazena takto:
1.  Vrbovec 2 666 Jihomoravský kraj
2.  Květnická 2 325 Praha a Středočeský kraj
3.  Rozárka 2 216 2. místo v Praze a Středočeském kraji
4. Pod Novým  
 hradem 2 159 2. místo v Jihomoravském kraji
5. Barochova 1 270 Karlovarský kraj
6. Bočská 1 109 2. místo v Karlovarském kraji
7. Černá 571 vítěz ve Zlínském kraji
8. Horní Maršov 264 vítěz v Hradeckém kraji
11. Studánka 154 vítěz v Libereckém kraji
Současně se zveřejněním výsledků bylo oznámeno, že vzhle-
dem k velké účasti a zájmu o oživení studánek se organizátoři 
rozhodli, že v jisté míře pomohou i těm studánkám na 2.místě, 
které překročily hranici 1 000 hlasů. Takový závěr pokládáme 
za logický nejen proto, že studánka Pod Novým hradem této 
podmínce prostřednictvím vašich hlasů s přehledem vyhově-
la.
Děkujeme proto vám všem, kteří jste se zasláním 
hlasu o  tento úspěch zasloužili. Pokusíme se vstoupit 
do procesu jednání organizátorů soutěže s majitelem studán-
ky, kterým je Školní lesní podnik Křtiny, s nabídkou nefinanční 
pomoci. Pokud získáme nějakou konkrétnější zprávu, budete 
o ní informováni.

Komise PZMA a MA21 

Rekonstrukce veřejného 
výtahu na ulici Sadová
Oznamujeme občanům, že od pondělí 4. 9. 2017 do 29. 9. 2017 
bude probíhat rekonstrukce veřejného výtahu na ulici Sado-
vá 15, Adamov. Z tohoto důvodu bude uvedený výtah mimo 
provoz. 
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3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz
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SPORTOVNÍ   KLUB   ADAMOV 
KOBRA RACING 

ve spolupráci 

s MĚSTEM ADAMOV 
 

pořádají ve dnech 

23. a 24. září 2017 

 

4. ročník závodu minikár 
MISTROVSTVÍ ČR 

a 
FINÁLE VÍTĚZU POHÁRU ČR a SR 

 
Oznamujeme, že z důvodu pořádání závodů, bude uzavřena v obou 

směrech silnice na ul. FIBICHOVA od zastávky MHD ve směru na 
Ptačinu k Domu služeb, 

a to v čase  

Od 7:00 do 18:00 hodin. 

 
Upozorňujeme, že v této době NEPOJEDOU AUTOBUSOVÉ SPOJE MHD 

ve směru od nádraží ČD na Ptačinu a z Ptačiny na nádraží ČD. 

Děkujeme za pochopení. 

SRDEČNĚ VÁS TÍMTO ZVEME! 
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Zlatá zastávka Adamov

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

Program na měsíc září 2017
pátek 1. 9. Loučení s prázdninami v Aquaparku 
úterý 5. 9. Šipkovaná 
středa 6. 9. Tvořivé odpoledne 
čtvrtek 7. 9. Filmové promítání
pátek 8. 9. Orlovna Blansko 
úterý 12. 9. Pečeme na dobré chutnání 
středa 13. 9. Vyfoť a uprav si svou fotku 
čtvrtek 14. 9. Filmové promítání 
pátek 15. 9. Volejbalem ku zdraví 
úterý 19. 9. Shoď kila v posilce 
středa 20. 9. Naše vzory, aneb koho máme ze slavných 
nejraději 
čtvrtek 21. 9. Koupaliště Adamov
pátek 22. 9. Orlovna Blansko 
úterý 26. 9. Hudební odpoledne 
středa 27. 9. Výlet do lesa
čtvrtek 28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK ZAVŘENO 
pátek 29. 9. Soutěže na Workoutovém hřišti 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

AKCE na ZÁŘÍ:
Čtvrtek 7. 9. 2017
FLORBALOVÝ TURNAJ
Turnaj pro všechny věkové kategorie. Soutěžit budeme 
o drobné odměny. Začátek v 16:00 hodin.

Pondělí 11. 9. 2017
MALOVÁNÍ NA KAMENY
Od 16:00 budeme společně malovat na kameny. S sebou si při-
neste akrylové barvy. 

Pátek 15. 9. 2017

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE- PŘIVÍTÁNÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU
Odpoledne plné her a  soutěží, které se bude konat na  hřišti 
P. Jilemnického od 15:30 hodin. Na akci vystoupí Judo klub Sa-
muraj Adamov.

Středa 20. 9. 2017

SBĚR ŠATSTVA
Oblastní charita Blansko bude vybírat použité oblečení, obuv, 
povlečení, přikrývky, spacáky, nádobí, kuchyňské potřeby, 
hračky a jiné. 
Věci na tuto sbírku můžete nosit do Městského klubu mládeže 
od pondělí 18. 9. 2017 do středy 20. 9. 2017. Vždy v době 9:00-
12:00, 13:00-19:00.

Zaměstnanci Městského klubu mládeže
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - POHÁDKOVÝ LES
V pátek 23. června zorganizoval Městský klub mládeže na závěr školního roku jeho společné ukončení. 

Na hřišti za ZŠ Ronovská proběhlo odpoledne plné zábavy a pohádkových postav. Pro všechny 
zúčastněné byl připraven had z kynutého těsta a adamovští hasiči předvedli svou techniku. 
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Kultura
Vzpomínka

Pozvánka na výstavu
Lenka Martincová Červencová – Znovu a jinak 
Ve výstavní síni Společenského centra MKS v Adamově připra-
vil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek výstavu prací mladé 
brněnské výtvarnice Lenky Martincové Červencové. Slavnost-
ní vernisáž se uskuteční v neděli 10. září v 15:00 hodin. Vý-
stavu uvede Mgr. Susan Maly a Jaroslav Budiš, v hudební čás-
ti vystoupí Gianni B. (autorská poezie). K  návštěvě jste zváni 
od 10. 9. do 19. 9. 2017, a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 
hodin, v neděli od 14:30 do 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Lenka Martincová Červencová (nar. 1986) je absolventkou vý-
tvarné výchovy a vizuální tvorby na PdF MU v Brně a ateliéru 
Malby II Fakulty umění OU v Ostravě. Ve své volné tvorbě se 
věnuje malbě, performanci, instalacím a objektům. Jejím hlav-
ním vyjadřovacím prostředkem je malba. Ve své malířské tvor-
bě se zabývá barvou, prostorem a světlem. Řeší zásadní i kon-
ceptuální otázky malby. V současné době je patrné autorčino 
osvobození od  vazeb na  motivy reálného světa, obraz spěje 
k větší abstrakci. Ústředním tématem je pak světlo a čára. Čára 
jako základní stavební prvek malby vznikající tahem, překrý-
váním vznikající struktura. Autorka pracuje ve  velkých cyk-
lech, od kterých se odvrací a zase se k nim vrací, aby mohla 
hledat a nacházet jiná východiska. Vystavuje na skupinových 
i  samostatných výstavách. V  současné době žije a  pracuje 
v Brně. Ukázky prací naleznete na http://martincova-art.cz.

Dne 20. července by se dožil  
80 let a  dne 27. září to bude již 
13 let, co zemřel náš milovaný 
manžel, tatínek a  dědeček pan 
Gustav Kocman. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 
Manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 11. srpna uplynul smutný rok 
od úmrtí paní Marcely Davidové.
Kdo jste ji znali a  měli rádi, 
věnujte ji vzpomínku spolu 
s námi. 
Vzpomínají manžel a  synové 
s rodinami a rodina Fejfarova.

Dne 5. září si připomeneme 25. 
výročí úmrtí pana Aloise Svítila 
a  dne 28. září si připomeneme 
26. výročí úmrtí pana Ing. Aloise 
Svítila ml. 
Za vzpomínku děkuje rodina.

Dne 22. září vzpomeneme 
čtvrté výročí úmrtí pana Josefa 
Skotáka. 
Vzpomíná manželka a  děti 
s rodinami.
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Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna 
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

V září 2017 si vás dovolujeme pozvat…
 Î 1. září 2017

Zájezd do divadla: BALETNÍ KOKTEJL 
NA BISKUPSKÉM DVOŘE
Procházku baletními představeními, které najdete v nabídce 
Národního divadla Brno, pro vás připravil Mário Radačovský, 
šéf brněnského Baletu ND. Připravena je i „ochutnávka“ při-
pravovaného baletního představení West Side Story.
Začátek představení je ve 20:30 hodin.

 Î 10. září 2017 v 15:00 hodin
Společenské centrum MKS na Komenského 6
Výstava: LENKA MARTINCOVÁ ČERVENCOVÁ  
– ZNOVU A JINAK
Novou výstavní sezonu zahájíme výstavou prací Lenky Mar-
tincové Červencové. Vernisáž výstavy se koná v neděli 10. září 
2017 v 15:00 hodin. Výstava potrvá do 19. září a můžete ji na-
vštívit v  pracovních dnech v  době od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli v době od 14:30 do 17:00 hodin. 

 Î 11. září 2017 v 15:00 hodin
Společenské centrum MKS na Komenského 6
Soutěžní odpoledne pro seniory: 
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…
Adamovské seniory zveme k dalšímu hraní a soutěžení. Nepře-
hlédněte – akce se koná ve Společenském centru MKS na Horce. 

 Î 12. září 2017 v 9:00 hodin
Společenská místnost DPS Adamov
Setkání při akci: TATO BY SE NÁM MOHLA LÍBIT…
S  nabídkou knih, společenským okénkem a „tříminutovým“ 
čtením zavítáme za klienty DPS Adamov. Zváni jsou i ostatní 
zájemci.

 Î 14. září 2017  
Zájezd: JIŽNÍ MORAVA 
Na září připravuje MKS – KD III svůj podzimní výlet. Zváni jsou 
na něj členové Klubu důchodců III, popřípadě ostatní zájemci. 
Trasa výletu: doplním 
Vedoucí zájezdu: Ing. Lidmila Kavanová

 Î 18. září 2017 v 19:00 hodin
KC Semilasso Brno
Zájezd do divadla na představení: 
ČOCHTAN VYPRAVUJE

Původně přihlášené i ostatní zájemce zveme na představení 
na motiv muzikálu V+W „Divotvorný hrnec“, které upravil Jo-
sef Dvořák. V hlavní roli Čochtana uvidíte nejstaršího českého 
vodníka - Josefa Dvořáka, který tak oslaví svoje 75. narozeniny.

 Î 19. září 2017  
Zájezd: BRUNTÁL – JESENÍK – KARLOVA STUDÁNKA 
Na září připravuje také MKS – KD I svůj podzimní výlet. Zváni 
jsou na něj členové Klubu důchodců I, popřípadě ostatní zá-
jemci. 
Trasa výletu: Bruntál /zámek/ - Jeseník /lázně/ - Karlova Stu-
dánka /procházka městem/
Vedoucí zájezdu: Karel Pásek

 Î 21. září 2017  
Exkurze: FIRMA ROMEX ADAMOV 
Zveme zájemce k návštěvě firmy Romex, která působí v pro-
storách bývalého „Bílého domu“. Co je náplní práce firmy se 
dozvíte od našich průvodců Ing. Tichomirova a Jany Kotkové. 
Přihlášky na telefonu MKS Adamov. 

 Î 21. září 2017 v 10:30 hodin
Společenské centrum MKS na Horce
Dopoledne s pohádkou: BRNĚNSKÉ PÍSNIČKOVÉ  
TETINY – POVÍDÁNÍ O PODZIMU
Písničkové tetiny Matylda a Klotylda si za dětmi z MŠ Komen-
ského 4 a 6 přijdou povídat a zpívat o podzimu. 

 Î v 16:30 hodin
Společenské centrum MKS na Horce
Pro děti z 1. tříd: VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH
Nové prvňáčky přivítáme ve školních lavicích spolu s Brněn-
skými písničkovými tetinami, Městskou policií Adamov, SPOZ 
při MěÚ Adamov a společností BESIP – firmou Autoškola Per-
nica Kotvrdovice.
Připraveny jsou pro děti soutěže a dobrá zábava.

 Î 27. září 2017 v 10:00 hodin
sál MKS Adamov, Opletalova 22
Dopoledne s pohádkou:  
O SMOLÍČKOVI, O BUDULÍNKOVI
Také pro děti z MŠ Jilemnického připravujeme první dopoled-
ne vyplněné hned dvěma pohádkami v podání Divadelní spo-
lečnosti Vráti Schildera, Olgy Markové a Viléma Čapky.

 Î 29. září 2017 v 17:00 hodin
kino Blansko
Zájezd do kina Blansko na představení: 
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává 
na pozadí převratných událostí v letech 1947 - 1953. Hlav-
ní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu 
Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho 
rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem a na-
plněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem 
vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabrie-
la Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a 
Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry společně přežily válku a 
německou okupaci a staraly se o malé děti svých manže-
lů, kteří byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď všich-
ni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází 
zlom po únorovém komunistickém puči. Ottova firma je 
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vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. 
Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu 
fatální...

PŘIPRAVOVANÉ VOLNOČASÉ 
KURZY A KROUŽKY
Kurzy probíhají v prostorách MKS na Ptačině, Opletalova 22. 
Probíhají v uvedených termínech, popřípadě celoročně s vý-
jimkou jednotlivých školních prázdnin.

KROUŽEK ZPÍVÁNÍ PRO RADOST  
POD VEDENÍM JIŘÍHO BURGETA
Úterý v době od 8:30 do 11:00 hodin.
Pozor: dne 12. a 19. září 2017 budou schůzky probíhat ve spo-
lečenském centru na Horce v době od 9:00 do 11:15 hodin. Za-
čínáme 12. 9. 2017.

KURZ JÓGY 
POD VEDENÍM MILOSLAVY REJDOVÉ
Pondělí v době od 17:30 do 18:30 hodin 10 lekcí 400 Kč
Termíny:  říjen 2., 9., 16., 23., 30.  
 listopad 6., 13., 20., 27. 
 prosinec 4.
Poslední kurz jógy pod vedením lektorky M. Rejdové!

KURZ CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ 
POD VEDENÍM MÍŠI NEŠPOROVÉ
Středa v době od 18:15 do 19:15 hodin 10 lekcí 400 Kč
Termíny:  září 27.  
 říjen 4., 11., 18., 25.
 listopad 1., 8., 15., 22., 29.

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  
POD VEDENÍM MÍŠI NEŠPOROVÉ
Středa v době od 8:30 do 9:30 hodin 5 lekcí 200 Kč
Termíny:  září 27.
 říjen 4., 11., 18., 25. 

KURZ CVIČENÍ PRO MAMINKY S BATOLATY 
POD VEDENÍM MÍŠI NEŠPOROVÉ
Středa v době od 9:45 do 10:45 hodin 5 lekcí 200 Kč
Termíny:  září 27.
 říjen 4., 11., 18., 25. 

JAZYKOVÉ KURZY – ANGLIČTINA 
POD VEDENÍM LUCIE STRNADOVÉ
Úroveň: dle zájmu
Zahájení: poslední týden v září t.r.
Rozsah: 1 hodina týdně v září 2017 – červnu 2018
Ostatní jazykové kurzy lze realizovat v případě dostatečného 
zájmu (němčina) – min. 6 osob.

PŘIPRAVOVANÉ ZÁJEZDY 
DO DIVADLA:
Nabídka je průběžně doplňována a aktualizována na 
webových stránkách MKS – www.mks-adamov.cz. 
  1. 9. 2017 Baletní koktejl, ND Brno, Biskupský dvůr
 18. 9. 2017 Čochtan vypravuje, KD Semilasso Brno
  1. 10. 2017 Perfect Days, Divadlo Bolka Polívky 
 11. 10. 2017 Spící krasavice, Mahenovo divadlo Brno
 14. 10. 2017 Madagaskar, DRFG aréna Brno
 28. 10. 2017 Děsnej pátek, Městské divadlo Brno
 29. 11. 2017 (dop.) West Side Story, ND Brno – Výstaviště
 30. 11. 2017 (večer) West Side Story, ND Brno - Výstaviště
  2. 12. 2017 Popelka na ledě, DRFG aréna Brno

VÝSTAVA – MARTINA GREŠÁKOVÁ  
fotografie a kresby 

22. – 30. září 2017,  salonek MKS Adamov, Opletalova 22
Vernisáž výstavy 22. 9. 2017 v 18 hodin. V kulturním 
programu vystoupí kytaristka  Sára Nová.
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SOBOTNÍ ODPOLEDNE  
S /V/ MKS ADAMOV 

 
Od června probíhala v prostorách Městského kulturního střediska Adamov                                             

první část rekonstrukce. Tou prošel „velký sál“ a prostor přísálí. Rádi bychom vás proto                                    
pozvali k prohlídce nově zrekonstruovaných prostor, které si současně můžete „užít“                                     

při návštěvě trojice zahajovacích akcí. 
 

sobota 30. září 2017 
                           od 15:00 hodin SOBOTNÍ POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
                           JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK – účinkuje Divadlo  Věž Brno 
Divoké, veselé, melodické, tajemné, poučné, místy nespoutané i mezigalaktické, takové je první 
autorské dílo Divadla Věž, jehož podstatnou část tvoří písničky od skladatelů Jaroslava Uhlíře, Petra 
Skoumala a textaře Zdeňka Svěráka. Celý příběh se odehrává v kouzelném televizním studiu, ve 
kterém se "na obrazovce" vystřídá velká spousta barvitých postav, z nichž každá má svůj vlastní 
pořad. Uvidíte například mouchu Tse Tse, detektiva Čmuchala, žabáka Freda, broučka Potemníčka, 
robota Rudyho, Čili Parpičáka nebo Pepíka Superbouchače. Scéna je navíc doplněna poutavými 
obrázkovými motivy, od brněnské výtvarnice Evy Peřinové, která tak každému pořadu i postavě 
vdechla nezaměnitelný styl. Představení trvá hodinu. 

 
od 17:00 hodin VLADIMÍR HRON: ONE MAN SHOW 
 
Král hudebních imitátorů, moderátor, bavič a imitátor. Držitel 4 televizních cen 
TýTý. Potkat se s ním živě můžete při jednom z jeho zájezdových bavičských 
recitálů.   
 
 
 
 
 

                                      od 19:30 hodin  KONCERT BRNĚNSKÉ SKUPINY POUTNÍCI 
Poutníci jsou česká bluegrassová skupina, vzniklá v roce 1970. Největších úspěchů dosáhli v letech 
1979 - 1991, kdy byl členem skupiny banjista, skladatel a zpěvák Robert Křesťan. V současné době 
hraje skupina ve složení Peter Mečiar, Jan Máca, Jiří Pola a Jakub Bílý.  
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SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ 
 

 
 

KOMORNÍ RECITÁL PAVLA VÍTKA 
  3. ŘÍJNA 2017            V 17:30 HODIN 

KOSTEL SVATÉ BARBORY ADAMOV 
VSTUPNÉ: 200 KČ 

REZERVACE VSTUPENEK: tel. 607 518 104, mks@mks-adamov.cz 
Akci podporuje firma AVUS. 
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Zprávy z adamovské farnosti
V létě, častěji než jindy, putujeme na poutní místa. Býva-
jí zasvěcena významným světcům, nejčastěji Panně Marii. 
Na poutě se dřív chodívalo pěšky nebo na voze taženém 
koňmi, v dnešní době mnohem více používáme moderní 
dopravní prostředky, ale kdo má zdravé nohy, chodí pěš-
ky i dnes. Na poutě chodíme se svými starostmi a bolest-
mi, ale také poděkovat Bohu za dobré věci, kterých se nám 
dostává. Stojí to námahu, ale člověk si „pročistí hlavu“, se-
tká se s jinými poutníky, uzavře nová přátelství… Potěšeni 
a s lehkým srdcem se pak vracíme domů. V našem nejbliž-
ším okolí máme hned tři mariánská poutní místa – Vranov 
(zasvěcený Narození Panny Marie), Křtiny (zasvěcené Jmé-
nu Panny Marie) a  Sloup (zasvěcený Panně Marii Bolest-
né). Jednotlivci i celé farnosti putují na poutní místa podle 
svých možností během celého roku. Adamovská farnost se 
přidala k Blansku a společně putujeme do Křtin v předve-
čer Svatodušních svátků, do Sloupu v neděli kolem svátku 
Nanebevzetí Panny Marie a na Vranov v předvečer hlavní 
pouti. 
Další významnou poutní tradici v  našem okolí zavedl 
Mons. Jan Peňáz, dnes již bývalý křtinský farář, opravdový 
poutník, který v roce 2000 absolvoval i pěší cestu do Říma. 
Tato pouť zahrnuje významná mariánská poutní místa 
v  Moravském krasu a  jmenuje se Ze Křtin do  Křtin. Letos 
se uskutečnila 25. července, na svátek sv. Jakuba – patrona 

poutníků, již posedmé. Vyšlo se ze Křtin za východu slun-
ce ve 4:44 hod., v 8:30 proběhla modlitba litanií ve Sloupu, 
v poledne Anděl Páně v Blansku, v 15 hodin křížová cesta 
na Vranově, v 17:30 mše svatá u mariánského Světelského 
oltáře v Adamově a při západu slunce ve 20:44 se končilo 
opět ve Křtinách. Tato šestnáctihodinová cesta má 52 km. 
Zdatní chodci ujdou celou cestu, ostatní se přidávají podle 
svých možností jen na určitou část. Do Adamova dorazilo 
letos kolem třiceti poutníků. Většina už po mši svaté odjela 
do svých domovů, ale několik vytrvalců ještě pokračovalo 
pěšky do Křtin. 
V neděli 13. 8. se naše farnost zúčastnila pouti do Sloupu. 
Sem putovali již naši předkové na poděkování za odvrácení 
moru a tato tradice se udržela dodnes. Počasí přálo, chrám 
byl zcela zaplněný, otcové Jiří a Pavel, kteří společně slavi-
li mši svatou, dodali bohoslužbě slavnostní ráz. Z povzbu-
divých slov o. Pavla vyberme aspoň krátký příběh z dneš-
ní doby: děvče a chlapec z  jedné třídy se denně setkávali 
v základní škole. Když šli jednou spolu po vyučování domů, 
chlapec se zeptal: „Maruško, máš facebook?“ „Nemám,“ 
odvětila Maruška. „To je škoda,“ řekl chlapec, „já si myslel, 
že bychom mohli být přátelé...“
Děkujeme všem poutníkům za  jejich účast a  těšíme se 
na  další společnou pouť do  Vranova, která se uskuteční 
v sobotu 9. září.

 L. Pokorná

Významná výročí
Arnošt Zvěřina  
– nedožité 95. narozeniny 
Narodil se 11. srpna 1922 v  Tuřanech. Vyučil se strojním 
zámečníkem, v této profesi pracoval ve Zbrojovce v Brně, 
v Adamově a v Baťově u Zlína. V roce 1947 začal studovat 
umělecko-průmyslovou školu v Brně. V roce 1949 nastou-
pil do  Adamovských strojíren jako výtvarník a  pracoval 
zde, převážně jako vedoucí propagace, až do své smrti 21. 
ledna 1981. 
V  Adamově se výrazně zapsal svým sochařským dílem. 
Spolu s  Hubertem Bílkem se podíleli na  vzniku pomníku 
Rudoarmějce (nyní umístěného u opěrné zdi bývalé poš-
ty). Zpracoval návrh na interiér obřadní síně v budově MěÚ 
v Adamově (1969), návrh na zbudování pomníku Rudoar-
mějce s pamětní deskou v Ochozu, zhotovil pomník pro-
tifašistickému bojovníku Rudolfu Tererovi v Ostrově u Ma-
cochy. Byl autorem bronzové plakety k 3. světovému odbo-
rovému sjezdu ve Vídni. Podílel se také na plakátech k 600. 
výročí železářské tradice a  na  výzdobě závodní jídelny 
Adamovských strojíren. 
Vzpomíná rodina, přátelé a známí i bývalí spolupracovníci.

Vlasta Pačovská  
– nedožité 100. narozeniny
Narodila se 29. září 1917 v Pohořelicích, absolvovala Školu 
pro ženská povolání ve Velkém Meziříčí. V roce 1938 nastou-
pila do zaměstnání v adamovském závodě. Záhy se také při-
hlásila k činnosti v Sokole. Byla cvičenkou i cvičitelkou. Zde 
se také seznámila se svým budoucím manželem Oldřichem 
Pačovským, který již byl známým sokolským činovníkem. 
Narodili se jim dva synové - Zdeněk (budoucí primář na on-
kologii v  Brně – zemřel na  zhoubnou nemoc v  září 2011) 
a  Miroslav (elektrotechnický inže nýr – pracoval až do  od-
chodu do důchodu v adamovském závodě).
Paní Vlasta pracovala v  adamovském závodě řadu let, ze-
jména jako osobní referentka a  sekretářka v  pomocných 
provozech. V  důchodě vypomá hala brigádnicky v  útvaru 
investic v závodě a později pracovala jako hospodářská ve-
doucí ve škole v přírodě v pionýrském táboře ve Sněžném. 
Zemřela v devadesáti letech 28. května 2008.
Příbuzní, pamětníci Sokola, přátelé a  známí budou na  ni 
vzpomínat v dobrém a uchovají si ji v paměti takovou, jakou 
ji znali – vždy veselou a s dobrou náladou. Čest její památce.

MK
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Ze školních tříd
MŠ Komenského 6

Ještě malé ohlédnutí
Ve středu 21. června bylo v MŠ Komenského 6 již od rána ruš-
no. A  proč? Protože jsme se loučili se svými kamarády, kteří 
odchází z naší mateřské školy do základní školy.
Rychle se ráno nasvačit a hurá na školní zahradu. Tam na nás 
čekal skákací hrad. Všechny děti si to pořádně užily, jak děti ze 
třídy „motýlků“, „berušek“ i „sluníček“. Unavení, ale spokojení 
jsme šli na oběd. Po dobrém obědě se nám dobře spalo, načer-
pali jsme co nejvíce sil a v 15 hodin nás čekal zábavný program 
na školní zahradě.
Přijela za námi skupina Kamarádi. Zahráli jsme si pohádku  
,,O veliké řepě“ a ,,Budka v poli“.
A potom nastalo to nedůležitější ,,pasování předškoláků“. Ne-
chyběla pro ně kytička a plná taška drobných dárků. Některým 
z nás ukápla i slzička.
Potom jsme si dali něco sladkého na zub a hurá do víru disko-
téky. Zatancovali si dokonce maminky i tatínci.
Počasí nám přálo, den se opravdu vydařil a děti odcházely spo-
kojené a s úsměvem na tváři.

Jaroslava Trávníčková

Ze sportu
Střípky z historie 
adamovského sportu, 8. díl
Do župního mistrovství I.A třídy vstoupil Adamov dvěma vy-
sokými porážkami od  Sparty Brno a  Velkého Meziříčí, i  když 
v případě Sparty nejprve vedl 2:0. Pak ale již remizoval v Rosi-
cích a doma jasně přehrál SK Líšeň 8:2.
V  tomto zápase ukončil předseda klubu Mašek své hráčské 
působení v  soutěži, protože bylo v  konfliktu se  zastáváním 
funkce II. místopředsedy výboru fotbalové župy. Na jeho mís-
to středního útočníka byl získán z SK Slavkov Hložek. Součas-
ně s ním přišel z SK Židenice talentovaný dorostenecký bran-
kář Sláma. Do  jejich příchodu tvořili sestavu prvního druž-
stva Poč, Lahoda, Hošický, Kratochvíl, Hála, Linhart, Střelec, 

Foff, Prudík, Procházka, Mašek, Musil, Klimeš a Pecka. Hráči se 
v soutěži prezentovali v rudých dresech.
Regulérnost odehrávání zápasů soutěže byla prakticky od za-
čátku narušována zostřující se mezinárodní politickou situa-
cí, kdy hráči družstev byli povoláváni do armády. V polovině 
září byla soutěž po šesti odehraných kolech na dlouho přeru-
šena v důsledku vyhlášení zákazu pořádání jakýchkoli veřej-
ných projevů a  podniků, tedy i  sportovních, což byla reakce 
na nepokoje vyvolané Hitlerovým projevem v Říšském sněmu. 
Na přelomu září a října pak došlo k odtržení pohraničních ob-
lastí republiky podle vnucené Mnichovské dohody. Západo-
moravská župa přišla o 15 klubů, z nichž dva z Břeclavi starto-
valy v I.A třídě. Zákaz shromažďování dlouho přetrvával, takže 
župní soutěže se znovu mohly rozběhnout až v listopadu. Klu-
by se ale nebyly schopny domluvit na způsobu jejich dohrání 
a  až počátkem prosince došlo k  dohodě, že v  I.A třídě bude 
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zbývajících 23 kol odehráno během března až července příští-
ho roku. To potvrdila valná schůze fotbalové župy v lednu roku 
1939. Rovněž I.B třída se nakonec dohrávala v plném rozsahu, 
zatímco v soutěžích II. a III. třídy byly výsledky podzimních zá-
pasů zrušeny a na jaře se mistrovství sehrálo jen jednokolově.
Devátá valná schůze SK Adamov, která proběhla koncem 
ledna 1939 v  nádražní restauraci, konstatovala, že fotbalové 
mužstvo sehrálo během předchozího roku celkem 29 zápasů, 
z toho 19 vítězných a 1 nerozhodného, s velmi aktivním skó-
re 165:86. Střelcem mužstva byl opět Mašek se 30 brankami. 
Hospodaření celého klubu skončilo ziskem 395 Kč, a  to pou-
ze zásluhou mimořádného příjmu „vstupné mimo football“ 
ve výši 1 412 Kč.
Před jarním startem měly kluby v I.A třídě odehrány po anu-
lování výsledků břeclavských oddílů 4 až 6 zápasů. Tabulku 
vedla beze ztráty bodu Sparta Brno, Adamov zaujímal 6. místo 
s 5 body a vyrovnaným skóre 19:19, měl ale odehrán největší 
možný počet utkání. V přípravě porazil Adamov mimo jiné di-
vizní Žabovřesky na jeho hřišti 3:0.
Z podzimní sestavy odešli v průběhu jara brankář Poč, pravé 
křídlo Sekora, střední záložník Musil a na závěrečná kola sou-
těže přestoupil Prudík do zachraňujícího se Velkého Meziříčí. 
Naopak přišli a  do  zápasů se zapojili Bartoš ze Sparty Brno, 
Hampl z  AFK Blansko, Řitička z  divizního Arsenalu Husovice 
a  Kovařík z  SK Židenice, známý z  éry mistrovského dorostu. 
Družstvo tvořili kvalitní hráči, kteří ve vyžádaném utkání pro 
prověření formy Židenic dokázali 20. dubna uhrát s tímto kom-
pletním ligovým celkem na jeho hřišti přijatelnou porážku 2:5.
Nestejný počet odehraných zápasů poněkud zkresloval prak-
ticky po celou dobu průběhu mistrovství reálné postavení od-
dílů. Adamov se i díky jejich většímu počtu pohyboval kolem 
5.  místa (maximem bylo místo 2.), až v  závěrečných kolech 
ztrácel body s  nijak silnými soupeři a  nakonec skončil na  8. 
místě s bilancí 10 vítězství, 3 remíz a 11 porážek. S poměrem 
branek 73:71 náležel k menšině 7 klubů, které měly skóre ak-
tivní. Soutěž byla velmi vyrovnaná, mezi vítěznou Spartou 
Brno a předposledním SK Velké Meziříčí (12. místo a 21 bodů) 
byl rozdíl pouhých 12 bodů. Mistrovství nedokončily Řečkovi-
ce, které byly v červnu vyloučené pro prokázaný pokus o uplá-
cení při zápase s Moravií Brno a jejich výsledky byly anulovány.
Soutěž se dohrála v plném rozsahu přesto, že v jejím průběhu 
došlo ke dvěma krátkodobějším přerušením – jednotýdenní-
mu v březnu v souvislosti s obsazením Československa němec-
kými vojsky a  třítýdennímu v červnu, kdy byly protektorátní 
vládou zakázány veškeré sportovní zápasy jako trest za proti-

německé projevy obecenstva během fotbalového zápasu Pra-
ha – Berlín.
Nevýrazné výkony v  závěru předchozí sezóny se promít-
ly do změn kádru družstva – odešli Kratochvíl a Linhart zpět 
do Mutěnic, v září pak Řitička do Sparty Brno. Novými hráči se 
stali brankář Bukáček z Viktorie Královo Pole, Havelka ze Spar-
ty, bývalý hráč Moravské Slavie Zimola z Ústí nad Orlicí, Handl 
z SK Babice a také se vrátil Prudík. Hošický měl zájem přestou-
pit do AFK Blansko, ale nebylo mu vyhověno.
Dalším krokem ke zlepšování sportovní výkonnosti klubu bylo 
přihlášení dorostenců a  záložního družstva do  pravidelných 
soutěží. Avšak již po odehrání prvního kola záložní družstvo 
vystoupilo, neboť nebylo v silách adamovského klubu finanč-
ně utáhnout náklady na tolik družstev v soutěžích.
Krize v chodu klubu se také projevila v srpnu rezignací Maška 
na  funkci předsedy, kterou dlouhodobě zastával. Kromě ne-
souhlasu s některými realizovanými přestupy uváděl jako dů-
vod porouchané zdraví (byl již jednou déledoběji hospitalizo-
ván v  lednu a únoru). V důsledku toho si vyžádal dovolenou 
do konce správního roku. V  říjnu pak bylo oznámeno, že byl 
propuštěn z nemocnice do domácího léčení s tím, že se bude 
muset na jaře podrobit operaci.
Těsně před zahájením nového ročníku soutěží bylo na mimo-
řádné valné schůzi fotbalové župy mírnou většinou hlasů roz-
hodnuto, že v I.A třídě bude opět 16 účastníků. To znamenalo, 
že nikdo z  předchozího ročníku nesestoupil, naopak přibyly 
kluby SK Borovina, SK Kuřim a Moravia Hodonín jako vítězové 
okrsků I.B tříd a Moravská Slavia sestupem z divize nahradila 
mistrovskou Spartu Brno.

-dtk-

FENYX Petanque Adamov
Ve  středu 7. června bylo krásné slunečné počasí, proto bylo 
škoda sedět v lavicích. Děti si poprvé vyzkoušely kouzlo fran-
couzské hry Pétanque. Jejich nadšení předčilo naše očekává-
ní. V dětech se probudil sportovní duch a celou hru s napětím 
očekávaly, jak celý zápas dopadne. Hrály se sice zkrácené zá-
pasy, ale i  tak si děti mohly udělat představu o principu hry. 
Vítězové byli odměněni diplomy a sladkými medailemi. Za do-
poledne se vystřídaly všechny třídy. Škoda, že bylo času málo, 
dětem se zpět do lavic ani nechtělo. Náš klub objevil spoustu 
mladých talentů, jistě nebylo toto sportovní dopoledne po-
slední :)

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018
Tělocvičná jednota Sokol Adamov se zapojí do nácviku 
sletové skladby pro ženy. 
Skladba je určena pro ženy bez rozdílu věku. Má nápadi-
tou a velmi svižnou choreografii s moderními pohybový-
mi prvky a je připravena na krásnou hudbu skupiny Če-
chomor a Fleret.
Adamovské ženy, pokud si chcete zatančit, zapojit tělo 
i  mozkové závity a  stát se součástí krásného setkání 
v Praze, prosím, volejte na 776 052 896. 
Nacvičovat začneme koncem září 2017.

Lenka Wellová
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Vítězi jednotlivých kategorií se stali:

1.C
1. místo: Roman Pilát, Pavel Zelený a Mates Cavalaro 
2. místo: Martin Vodák, Zbyněk Pacas a Kuba Kovář
3. místo: Ivana Králová, Alena Drlíková a Tereza Jaitnerová

2.A
1. místo: Liliana Matulová, Justýna Martincová a Elinka Luká-
čová
2. místo: Karolína Matoušková, Vít Smutník a Ondra Valenta
3. místo: Nela Šebelová, Nicol Zoe Hanley a Natálka Sabolová

3.A
1. místo: Šimon Frňka a Jakub Musil
2. místo: Bronislav Svoboda, Roman Uxa a Vít Madzia
3. místo: Martina Plačková, Natálie Řičánková a Bára Bromová

4.A
1. místo: Alena Králová, Romana Drncová a Šimon Sabol
2. místo: Patrik Palát a Adam Skirka
3. místo: David Lepka a Samuel Jonáš

Poděkování patří jak pořádajícím členům adamovského spor-
tovního oddílu Fenyx Adamov, tak i celému učitelskému sboru 
ZŠ Ronovská.

Renáta Králová

POZVÁNKA
TJ Sokol Adamov bude pořádat v hale TJ na ul. Osvobo-
zení dvě sportovní setkání pro  adamovskou veřejnost 
v rámci celostátní akce Sokol spolu v pohybu, a to:

ve středu 20. 9. v 17 hodin kondiční cvičení pro všech-
ny – hodina pro ženy i muže, která bude zahrnovat dy-
namické cvičení se střídáním „kardiozátěže“ s posilování 
a na závěr protažení;

v neděli 24. 9. od 14 do 16 hodin hry pro všechny – odpo-
ledne pro děti i dospělé pro zábavu a vyzkoušení fyzické 
kondice a pohybové dovednosti.
Ty, kteří mají rádi pohyb, srdečně zveme a  těšíme se 
na  Vaši návštěvu v  tělocvičně. Po  sportu se můžete 
občerstvit v místním S Klubu.

Z vycházek turistického oddílu

Polička - Šibeniční vrch - Polička
Za  nádherného počasí se vydalo 24. června 17 turistů a  Jus-
týnka na sobotní vycházku z Poličky. Trasa vedla starobylými 
uličkami Poličky okolo hradeb a kostela sv. Jakuba.
Hradba v délce přes 1200 m je vysoká 10 m a doplňuje ji 19 půl-
válcových bašt. Do města se vstupovalo čtyřmi branami, kte-
ré však byly během 19. století rozebrány, ale zachovala se jen 
jedna.
Slavný hudební skladatel Bohuslav Martinů se narodil v malé 
světničce v kostelní věži. Rodina zde žila až do jeho jedenácti 
let. Pokud vystoupáte nahoru po 192 schodech, naskytne se 
vám i krásný výhled na město a okolí. Dále naše kroky vedly 
ke hrobu B. Martinů.
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Lesem jsme došli až na  Šibeniční vrch, kde místo oprátky je 
symbolický kříž. Poslední poprava byla dvou cikánů r. 1765.
Delší odpočinek jsme si dopřáli v rybářské baště mezi dvěma 
přehradami.
Ušli jsme 9 km, vycházku vedla Irča. 

Pozvánka na turistické akce
Spartak Adamov, turistický oddíl KČT zve své členy a všechny 
příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci:

POCHOD po dálničním tělese R 43 
Společná vycházka s  odborným výkladem se koná v  sobotu  
2. září 2017.
Délka vycházky 7 km.

Trasa: bus sokolovna v Boskovicích v 9:30 hod., Městečko Tr-
návka – dálniční těleso pod Hušákem – Chornice. 
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 8:19 hod., Skalice 8:50 hod.
Zpět: ze Skalice Os 14:12, 15:12, 16:12 hod.
Jízdenka: Boskovice zpáteční
Vycházku vede: Marta Opatřilová

ZE SUCHÉHO DO BOSKOVIC
Vycházka se uskuteční v sobotu 16. září 2017.
Délka vycházky 10 km.
Trasa: Suchý – Velenov – Hrádkov – Šmelcovna – Boskovice.
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 8:19 hod., bus Blansko 8:40 
hod.
Zpět: Boskovice Os 14:01, 15:01, 16:01 hod.
Jízdenka: IDS JMK 5 zón
Vycházku vede: Marta Opatřilová

INZERCE
 ♦ NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY VE 2. PATŘE OD 

TESCO BRNO!  Sloučíme Vám všechny půjčky dohroma-
dy! Splácejte méně! Dostanete okamžitou hotovost, na účet 
nebo i složenkou. Na viděnou s Vámi se moc těší Veronika 
Filipová. Kontakty: mobil 724 771 262, telefon 542 213 285, 
e-mail: veronika.filipova@homecredit.cz.

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

 ♦ 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!

 ♦ Přivýdělek - nová šance: www.pracevevolnu.cz

 ♦ Nabízím práci z domova na PC/NET. Na VČ 7 – 10 tis./měs., 
na HČ od 25 tis./měs. Více info na  www.podnikejzdomova.
cz/urbankova1.  

 ♦ Zajištění manželé koupí byt 2+1 nebo 3+1 na Ptačině. Tel. 
č. 720 598 284.

 ♦ Koupím byt v Adamově. Hotovost. Tel. č. 720 584 911.

 ♦ Prodám suché palivové dřevo. Tel. č. 608 065 337.

 ♦ Sečení trávy a mulčování trávy. Tel. č. 608 065 337.

 ♦ Chci touto cestou upřímně  poděkovat Ing. Hynštovi za 
vstřícný přístup a pochopení při koupi bytu v Adamově. 
Rádi ho také doporučíme svým známým. Manželé Dana a 
Robert T.

 ♦ Přivýdělek. www.primavydelek.cz . 

 ♦ Koupím do sbírky STARŠÍ PIVNÍ PŮLLITRY, TŘETINKY A CE-
DULE. VELICE DOBŘE ZAPLATÍM. Tel: 604 723 161.

 ♦ AEROBIK - ZAČÍNÁME 12. ZÁŘÍ. Každé úterý od 19 do 
20 hod. v  tělocvičně na ZŠ Ronovská, jednotlivé vstupné 
50,- Kč, jednoduché sestavy zaměřené na problémové par-
tie. Těší se opět na vás ANETA!
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MÍR VE SVĚTĚ,
SPRAVEDLNOST
A BEZPEČÍ
DOMA

Bc. Emil Pernica, DiS.
kandidát KSČM do PS PČR 
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Bytový dům Ronovská
Vážení občané města Adamova, 
představujeme Vám projekt pře-
budování stávající ubytovny, dří-
ve budovy mateřské školy - jeslí 
na bytový dům o 23 bytových 
jednotkách s vlastním parko-
váním (29 venkovních stání a 2 
garážová). Tento projekt prove-
dením investice podporuje roz-
voj města, řeší zchátralou budo-
vu na okraji města a má umožnit 
především mladým rodinám 
zakoupit bytové jednotky v tom-
to domě.

Reagujeme tímto v souvislosti s šířením nepravdivých a pro obyvatele Adamova matou-
cích informací o našem projektu bytového domu na ulici Ronovská v Adamově paní G. 
Rauerovou na sociálních sítích a na oficiálních stránkách města Adamov.

Práce budou pokračovat po získání dalších stavebních povolení.

Stavební společnost GRAS CZ s. r. o.
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REALITNÍ MAKLÉŘ PRO ADAMOV

Ing. Karel Hynšt
karel.hynst@re-max.cz

Pro naše další 
zájemce hledám 
byty 2+1 a 3+1 
v Adamově. Děkuji 
za Vaše zavolání.

Ing. Tomáš Sedlák
Realitní specialista

www.rkokno.cz

Nejbližší pobočka:
Nám. Republiky 3, 678 01 Blansko

739 300 933

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ            +420 775 582 092

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z
Uvažujete o prodeji nemovitosti a nevíte si rady? 
Ráda Vám pomohu. Nabízím nezávaznou bezplatnou 
konzultaci. Již jedenáct let pomáhám 
klientům s prodejem, 
koupí či pronájmem 
nemovitostí. Jsem tu pro Vás
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RE/MAX prodává nejvíc 
realit na světě

Nabízím Vám pomoc při prodeji, pronájmu
nebo koupi bytů a rodinných domů
v Adamově a okolí. 

Žiji v Adamově od roku 1973
na ulici Fibichova 419/39A

Ing. Simona Marie Macháčková
Certifikovaná realitní makléřka
T: +420 733 691 220
E: simonamarie.machackova@re-max.cz

RE/MAX 100 Port, Panská 2, 602 00 Brno

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 30.9.2017 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů

celkem již v ceně !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

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

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV

 LG Smart TV | Panasonic VIERA
PC Windows / Mac OS X / Linux

Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
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