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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města 
Adamova
Na  47. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 9. 
2016 vzala Rada města na vědomí zápis z 19. zasedání Kultur-
ně informační komise, které se konalo dne 23. 8. 2016.
Rada města Adamova schválila Dohodu o finančním vypořá-
dání vztahující se k bytu č. 66 na ul. Komenského 6, kde došlo 
k ukončení Smlouvy o nájmu bytu k 30. 9. 2016.
Byla schválena žádost nájemkyně provozující v Domě služeb 
prodejnu květin o proplacení poloviny nákladů na opravu pro-
najatých prostor v majetku města, které již byly v nevyhovují-
cím stavu.
Rada města Adamova schválila změnu odpisového plánu Zá-
kladní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace 
na rok 2016, která představuje zvýšení odpisů o 23.835,60 Kč. 
Navýšení plyne z předaného majetku zřizovatelem příspěvko-
vé organizaci, který byl pořízen v rámci akce „Komplexní roz-
voj školství v Adamově“ a který organizace odepisuje od 1. 7. 
2016.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 13/2016 a schválila změnu rozpisu č. 14/2016.
Na zhotovení žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem 
„Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ byla uza-
vřena Smlouva o dílo se společností RENARDS dotační, s. r. o.

Na závěr schválila Rada města Adamova program 13. zasedání 
Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve stře-
du 21. září 2016 v 16:30 hodin na Městském úřadu v Adamově.
Na  48. schůzi Rady města Adamova konané dne 21. 9. 
2016 doporučila Rada města Adamova Zastupitelstvu města 
Adamova schválit Smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi 
Městem Adamovem a  Římskokatolickou farností Adamov 
na směnu pozemku ve vlastnictví farnosti dotčeného rozšíře-
ním ulice Osvobození pod kostelem za pozemek města o stej-
né výměře.
Díky zvýšené výtěžnosti elektrozařízení získalo Město Ada-
mov odměnu až do  výše 15.000 Kč z  Motivačního programu 
společnosti ELEKTROVIN a. s. na  podporu zajištění a  zvýšení 
zpětného odběru elektrozařízení v rámci sběrného dvora. Od-
měna byla městu přiznána na základě vyhodnocení Motivač-
ního programu 2016 a byla použita na nákup ručního vysoko-
zdvižného vozíku v hodnotě 14.500 Kč pro snazší manipulaci 
s elektrozařízením ve sběrném dvoře.
Se společností ATELIÉR MAUR s. r. o. byla uzavřena smlouva 
o  nájmu vánoční světelné výzdoby každoročně používané 
k výzdobě vánočního stromu vedle kostela Sv. Barbory.
Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočto-
vého opatření č. 3/2016 schváleného Zastupitelstvem města 
Adamova na svém 13. zasedání.
Na  základě žádosti Společenství vlastníků Sadová 16, 18, 20 
schválila Rada města Adamova poskytnutí neinvestiční dota-

Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel
2.11.2016 11:00 „Hubička“ - Janáčkovo divadlo Brno MKS Adamov
2.11.2016 16:30 Zábavné vědecké odpoledne Městský klub mládeže
3.11.2016 09:00 Dny zdraví Komise PZMA & MA21
3.11.2016 17:00 Přednáška o brněnském podzemí MKS Adamov
4.11.2016 09:30 Hodinka pro zdraví MKS Adamov
4.11.2016 16:00 Výroba lampiónů Městský klub mládeže
4.11.2016 17:30 Robert Křesťan a Druhá tráva v Adamově MKS Adamov
10.11.2016 14:30 Podzimní girlandy Městský klub mládeže
10.11.2016 17:30 Pyšníme se svým okolím Komise PZMA & MA21
12.11.2016 11:00 Judistický turnaj v sokolovně Judo Adamov
13.11.2016 15:00 Výstava: Michal Halva, obrazy MKS Adamov
13.11.2016 16:00 Nedělní setkání s pohádkou: Pec nám spadla MKS Adamov
13.11.2016 18:00 Městské divadlo Brno: Limonádový Joe MKS Adamov
15.11.2016 16:00 Turnaj ve stolním tenise Městský klub mládeže
15.11.2016 17:00 Káva o páté s Petrem Gazdíkem MKS Adamov
18.11.2016 Zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti: „1+2=6“ MKS Adamov
21.11.2016 15:00 „Kdo si hraje - nezlobí...“ MKS Adamov
22.11.2016 09:00 „Tato by se vám mohla líbit...“ MKS Adamov
22.11.2016 17:00 Zájezd na operu Káťa Kabanová MKS Adamov
23.11.2016 17:00 Káva o páté s Máriem Radačovským MKS Adamov
24.11.2016 17:30 Přednáška pro ženy - společnost Mamma Help MKS Adamov
25.11.2016 15:00 Vyšívané obrázky Městský klub mládeže
25.11.2016 16:30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu MKS Adamov
26.11.2016 08:25 Vycházka k torzu Kulatého dubu Komise PZMA & MA21
26.11.2016 09:00 Florbal: 10. kolo JM ligy mužů TJ Sokol Adamov
30.11.2016 Dopoledne s pohádkou MKS Adamov
30.11.2016 17:00 Milan Daněk: „Největší ultramaraton světa - COMRADES“ MKS Adamov
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ce z  rozpočtu Města Adamova na  projekt „Zvelebení vnitro-
bloku Sadová 16, 18, 20“ ve výši 49.981,- Kč.
K  odvolání žadatele o  přidělení bytu v  DPS proti rozhodnutí 
o přidělení bytu v DPS, podle kterého byl byt přidělen jinému 
žadateli, bylo Radou města Adamova odsouhlaseno stanovis-
ko k tomuto odvolání, které bylo žadateli zasláno písemně. 
Byl schválen Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 2/2016 – Pra-
vidla o přidělování vývěsních skřínek, kterým se mění zařazení 
neziskových organizací působících v Adamově. 

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na  13. jednání Zastupitelstva města Adamova, kona-
ném dne 21. 9. 2016, byl vzat na  vědomí zápis z  12. jednání 
Finančního výboru konaného dne 19. 9. 2016. 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo realizaci projektu 
s názvem „Rekonstrukce areálu koupaliště v Adamově“ se spo-
lufinancováním bankovním úvěrem od  České spořitelny a. s. 
Projekt obsahuje především vybudování volejbalového hřiště, 
rozšíření brouzdaliště, rozšíření dětského hřiště, rekonstrukci 
bazénu, opravu kanalizace, opravu vybavení provozní budo-
vy (sociální zařízení, bufet, okna apod.), opravu zpevněných 
ploch, oplocení a opěrných stěn. Záměrem je otevření areálu 
pro veřejnost v roce 2017.
Byly schváleny Veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Adamova na II. pololetí r. 2016 s FK Adamov, 
z. s., Šipkovým klubem Adamov, spolkem, FENYX Pétanque 
Adamov, z. s., Tělocvičnou jednotou Sokol Adamov, Sparta-
kem Adamov, z. s., Judo klubem Samuraj Adamov, Občanským 
sdružením Volejbal Adamov, Základní organizací MSKS – ky-
nologickým klubem a s Ajeto Adamov, z. s.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo uzavření smlouvy 
o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova se zaměstnan-
kyní, která je v pořadníku žádostí o zápůjčku na prvním místě.
Na obnovu nemovité kulturní památky – areálu hřbitova byl 
přijat účelový neinvestiční příspěvek z  Ministerstva kultury 
ve výši 50.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo odpis nevymahatel-
ných pohledávek z podrozvahové evidence Města Adamova.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření 
č. 3/2016.
Na prosincovém jednání Zastupitelstva města bude předložen 
ke schválení návrh rozpočtového provizoria na období leden – 
únor 2017 a do konce února 2017 bude předložen ke schválení 
konečný návrh rozpočtu na rok 2017.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
  starosta města Adamova

Informace zesvodky událostí 
Městské policie Adamov
Vybrané události ze září 2016 konkrétně:
K závažně vypadající dopravní nehodě ve směru z Adamova 
na Josefov byli přivoláni strážníci MP Adamov. Na místě se na-
cházelo osobní vozidlo, které po nehodě zůstalo převrácené 
na boku a střechou bylo přitlačené ke stromu tak, že uvnitř zů-
stala zaklíněná, naštěstí nezraněná žena. Strážník usměrňoval 

provoz do doby, než se na místo dostavila JSDH Adamov, HZS 
Blansko i hlídka dopravní policie. 
Strážníky kontaktovala žena, která jim nahlásila událost, při 
které došlo k pokousání jejího psího mazlíčka. Oznamovatelka 
navštívila obchodní dům, kde svého pejska nechala jako vždy 
uvázaného před vchodem do obchodu. Bohužel se kolem po-
hyboval pes, který utekl svému majiteli. Došlo k šarvátce, při 
které uvázaný pes utrpěl zranění. Strážníkům se podařilo do-
pátrat majitele psa ,,uličníka“, který se k situaci postavil čelem 
a souhlasit s úhradou za veterinární služby. 
V  odpoledních hodinách požádal operační stálé služby PČR 
Brno o  součinnost při dopadení pachatele loupežného pře-
padení, který měl cestovat vlakem ČD z  Brna směr Adamov, 
a  bylo podezření, že vystoupí právě v  Adamově. Strážníci se 
ihned dostavili k nádraží ČD, kde kontrolovali osoby vystupu-
jící z vlaku. Žádná osoba odpovídajícího popisu z vlaku nevy-
stoupila.
Vystrašený pejsek, který se pohyboval vedle hlavní silnice 
u  tzv. zahrádkářské kolonie za  tenisovými kurty v  Adamově, 
se stal na  chvíli společníkem strážníků. Pejsek byl odchycen 
a převezen na služebnu MP Adamov, kde mu bylo poskytnu-
to dočasné útočiště do doby, než se strážníkům podařilo do-
hledat jeho šťastného majitele, který si svého psího kamaráda 
přijel zanedlouho vyzvednout. 
Silně podnapilý muž, nacházející se v  restauračním zařízení, 
byl dalším z případů výjezdu strážníků. Jak se na místě uká-
zalo, muž byl pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že ne-
kontroloval své chování a byl sám pro sebe nebezpečný. Proto 
musel být převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Brně 
– Černovicích.
V  měsíci září provedli strážníci preventivní měření rychlosti 
vozidel. Měření mělo za  cíl ukáznění řidičů, kteří si ještě ne-
stihli zvyknout na fakt, že již začal školní rok a na silnicích se 
opět pohybují mnohdy roztržité a nepozorné děti. 

Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
V sobotu dne 24. září 2016 proběhlo na Městském úřadě 
v Adamově vítání občánků. Do života byly přivítány tyto 
děti:
 17. 4.2016 Lucie Minaříková, Ronovská 6
 12. 5.2016 Sebastian Šindelář, Fibichova 13
 20. 6.2016 Marek Padalík, Fibichova 29
  2. 7.2016 Michal Prokop, Sadová 23
 19. 7.2016 Rozárie Leitnerová, Petra Jilemnického 4
 19. 7.2016 Adéla Maňoušková, Petra Jilemnického 7
 26. 7.2016 Aleš Kořalka, Družstevní 6
  3. 8.2016 Filip Ingr, Petra Jilemnického 4
  4. 8.2016 Julie Studnařová, Sadová 16

Blahopřejeme
  2. 10.2016 Květoslava Hovorková, 93 roky, Opletalova 44
  2. 10.2016 Marie Poláčková, 75 roků, Fibichova 33
  4. 10.2016 Marta Neveselá, 91 rok, Fibichova 34
  8. 10.2016 Věra Růžičková, 70 roků, Zahradní 5
 12. 10.2016 Vlastimil Pilát, 80 roků, Údolní 3
 15. 10.2016 Libor Pivoda, 80 roků, Osvobození 33
 16. 10.2016 František David, 80 roků, Ronovská 4
 18. 10.2016 Pavel Vaněk, 82 roky, Komenského 25
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 20. 10.2016 Zdenka Vojtěchová, 87 roků, Komenského 17
 20. 10.2016 Jozef Mihók, 70 roků, Osvobození 13 
 21. 10.2016 Jindřich Kudláč, 82 roky, Komenského 19
 25. 10.2016 Marta Košťálová, 85 roků, Tererova 1
 26. 10.2016 Miroslav Konečný, 92 roky, Pod Horkou 3
 28. 10.2016 Božena Vozdecká, 86 roků, Sadová 25
 28. 10.2016 Maria Dáňová, 84 roky, Blažkova 1
 31. 10.2016 Eva Audová, 83 roky, Komenského 13

Úmrtí
 16. 9.2016 Anna Hnátová, roč. 1933, Pod Horkou 13
 27. 9.2016 Rudolf Ševčík, roč. 1949, Sadová 25
  1. 10.2016 Josef Popelka, roč. 1925, Tererova 2
  9. 10.2016 Eva Kratěnová, roč. 1938, Komenského 9
  9. 10.2016 Stanislav Buchta, roč. 1942, Pod Horkou 4
 13. 10.2016 Antonín Cibulka, roč. 1954, Petra Jilemnického 8

Co chcete v Adamově změnit?
Komise Zdravého měs-
ta Adamov a  místní 
Agendy 21 připravila 
pro občany Adamova 
v úterý 20. září Fórum 2016, na kterém mohli všichni návštěv-
níci formou diskuse vybrat 10 TOP problémů města. Setkání 
proběhlo v  odpoledních hodinách v  prostorách Městského 
kulturního střediska (MKS) v  Adamově za  účasti 70 občanů 
města stejně jako tomu bylo v loňském roce.
Počasí se na  začátku letošního podzimu vydařilo. Děti z  MŠ 
Komenského 6 si pod vedením svých učitelek paní Hlouško-
vé a Markové, tedy mohly připravit pásmo písniček a básniček, 
které předvedly venku před vstupem do MKS. Podpořit je při-
šli nejenom jejich rodiče, ale i další návštěvníci Fóra. Potlesk 
a sladkou odměnu si děti více než zasloužily a za jejich vystou-
pení jim moc děkujeme. 
Když se potom všichni zájemci o setkání s představiteli města 
přesunuli do hlavního sálu MKS, čekala je výzdoba v oranžové 
barvě, která letošní Fórum od začátku provází. Obdrželi mimo 
jiné dárek v  podobě oranžové tašky s  logem Fóra a  letáček, 
kterým komise Zdravého města Adamov a místní Agendy 21 
shrnula publikované texty ze své dlouhodobě fungující kam-
paně Cesty k adamovským studánkám. 
Samotné Fórum začalo… 

Po  úvodním vystoupe-
ní starosty a  místosta-
rosty politik Zdravého 
města Adamov zkuše-
ný Karel Truhlář sezná-
mil přítomné se stavem 
řešení problémů z  loň-
ského roku. Moderá-
torka Dana Diváková 
delegovaná Národní 
sítí zdravých měst ČR krátce pojednala potom o smyslu Fóra 
a jeho dalším průběhu. Následně se stala vyhledávanou oso-
bou nejenom pro samotné pořadatele, ale i pro občany, když 
si nebyli jistí, kam mají svůj problém u stolu zařadit. Jako nezá-
vislý profesionál dokázala vše zvládnout. 
Diskutovalo se u  šesti stolů: správa města, životní prostředí, 
územní rozvoj, doprava a  služby, vzdělávání a  volný čas, so-
ciální prostředí a  stůl mladých. Ten byl letos zcela obsazen 
mladší adamovskou generací, což nás upřímně potěšilo. 
Každý, kdo měl chuť se občerstvit nebo si jen popovídat, se 
mohl sejít u  stolů, které byly za  přispění prodejny Limetka 
v sále připraveny tak, že se jim prostě nedalo odolat. 
Garanti u jednotlivých stolů, kterými byli zástupci města, zapi-
sovali všechny problémy, které doporučovali občané napravit. 
Jenom ty nejvíce očárkované jako důležité ale dostaly potom 
možnost postoupit do užšího kola tzv. adamovského lístečko-
vání 10 TOP problémů města Adamova. 
A tady jsou ty, které budou následně ověřeny anketou: dopl-
nění dětských hřišť o herní prvky i o pohybové prvky pro se-
niory; nepřetržitá služba strážníků MP Adamov; oprava nebo 
přesun budovy Spartaku na  Smetanově náměstí; rozmístění 
kontejnerů na drobné kovy po městě; rozšíření a moderniza-
ce prostor Městského kulturního střediska; rozšíření kame-
rového systému ve  městě; rozšíření spojů MHD o  víkendech 
a o svátcích; zlepšení stavu nádraží i zastávky včetně bezba-
riérového přístupu; úprava cesty k novému hřbitovu v úseku 
bývalé skládky; vybudování veřejného WC (zejména Ptačina); 
využití prázdných prostor v  Adastu kazících vzhled města; 
zbudování skateparku. 
Na závěr setkání došlo nejenom k losování o věcné ceny, kte-
ré byly letos zaměřeny na vybavení domácnosti v kuchyni, ale 
i na poděkování všem, kteří se o zdárnou akci zasloužili. 
Pokud měl jeden z  mnoha účastníků vyslovit svůj názor 
k tomu, co se mu na Fóru líbí a co by chtěl zlepšit, bylo to nej-

F RUM2016
Z D R A V É H O M Ě S T A A D A M O V
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hezčí, co jsme si mohli přečíst: „Nemám, co bych vytknul, byl 
jsem spokojen se vším“. Tedy děkujeme. Budeme se snažit, 
abychom Vás nezklamali. 
Politik Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21: 
RNDr. Karel Truhlář, e-mail:karel.truhlar@centrum.cz
Koordinátorka Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21: Mgr. Dobra Moserová, e-mail: social@adamov.cz, 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 624, 602 788 015, 
www. http://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/zdrave-mesto, 
e-mail: pzma@adamov.cz

Výsledky ankety 
k problémům z Fóra 2016 
V  prvních deseti 
dnech října se mohli 
občané města vyjád-
řit hlasováním k  pro-
blémům, které byly 
po  diskusi vybrány 
zhruba 65 účastníky 
nedávného Fóra 2016. 
Měli k tomu k dispozici 
anketní lístky, na nichž mohli označit maximálně dva ze sezna-
mu 12 problémů. Hlasovací lístky byly vytisknuty v počtu asi 
2 300 kusů a byly distribuovány do adamovských domácnos-
tí prostřednictvím Adamovského zpravodaje. Ankety se tedy 
mohl převážně zúčastnit pouze jeden reprezentant rodiny.
Sběrné urny se nacházely na třech místech Adamova, z čehož 
se dalo přibližně vyvodit rozložení hlasujících podle místa by-
dliště. V prodejně potravin na Horce bylo odevzdáno 75 lístků, 
na Ptačině 204 lístků, v Albertu pak 133 lístků. Poměr hlasují-
cích občanů, kteří bydlí v Adamově I ku zbytku Adamova (Ko-
lonka a Ptačina) tedy byl přibližně 1:2. K určení věkového roz-
ložení respondentů sloužilo pět intervalů uvedených na lístku, 
do nichž se účastník ankety podle svého stáří zařadil.
Celkem bylo vráceno 412 vyplněných anketních lístků, což je 
zhruba stejné množství jako loni. Z  těchto lístků bylo 5 ne-
platných, protože na nich byl označen větší počet problémů. 
Lístky byly před zpracováním ankety označeny číslem a jejich 
obsah byl následně převeden do excelovské tabulky, a to včet-
ně dalšího problému, který respondenti mohli k nabídnutým 
dvanácti problémům přidat jako alternativu. Celkem byla tato 
možnost využita na 90 lístcích. I tyto problémy, stejně jako ty, 

které neprošly na  Fóru do  finále, budou v  mezích možností 
města řešeny.
Výsledky ankety jsou uvedeny v  tabulce, problémy jsou se-
řazeny podle množství hlasů, které obdržely v  anketě. Toto 
množství je vyjádřeno procentuálně ve třetím sloupci. Další tři 
sloupce uvádějí pořadí problémů, které určilo hlasování obča-
nů z Adamova I (Ada I), Kolonky a Ptačiny (Ada II, III) a účast-
níků Fóra (Fórum). Občané různých částí města se v hlasování 
shodli v pořadí prvních pěti problémů, pak už se projevily roz-
díly ve vnímání jejich důležitosti. Anketní hlasování se s hlaso-
váním na Fóru shoduje prakticky jen v tom nejvíce pociťova-
ném problému.
Některou z věkových skupin označilo na lístku 394 responden-
tů. Ukázalo se, že s výjimkou skupiny do 18 let (1,8 %) byly zbý-
vající skupiny zastoupeny docela rovnoměrně, a  to v  pořadí 
nad 65 let (29,2 %), 36 až 50 let (26,6 %), 51 až 65 let (23,1 %) 
a 18 až 35 let (19,3 %). Nízká účast mládeže v anketním hlaso-
vání může do jisté míry souviset s tím, že jeden hlasovací lístek 
připadající na rodinu je málo. Věková skupina nad 65 let ozna-
čila jako nejdůležitější problém „Rozšíření spojů MHD“, nej-
mladší věková skupina pak „Doplnění dětských hřišť“ a „Zbu-
dování skateparku“.
Výstupy z  Fóra potvrzené anketou budou předloženy ještě 
v tomto kalendářním měsíci Radě města i zastupitelům. K pro-
blémům budou přiřazeni garanti a začnou se hledat jejich ře-
šení. Problémy, jejichž odstranění si vyžádá značné finanční 
náklady, se stanou součástí strategického výhledu. Ostatní 
budou zařazeny do aktualizovaného komunitního plánu zdra-
ví a kvality života, jehož plnění je pravidelně vyhodnocováno.

 Komise PZMA a MA21

Projekt
Pořadí

Ada I Ada II, III Fórum
 1. Zlepšení stavu nádraží i zastávky včetně bezbariérového přístupu 40,3 % 1. 1. 1.
 2. Rozšíření spojů MHD o víkendech a o svátcích 32,5 % 2. 2. 4.
 3. Využití prázdných prostor v Adastu kazících vzhled města 19,7 %, 3. 3. 12.
 4. Nepřetržitá služba strážníků MP Adamov 16,5 % 4. 4. 9.
 5. Oprava nebo přesun budovy Spartaku na Smetanově náměstí 15,3 % 5. 5. 2.
 6. Rozšíření kamerového systému ve městě 9,0 % 6. 11. 6.
 7. Rozšíření a modernizace prostor Městského kulturního střediska 8,5 % 8. 7. 6.
 8. Doplnění dětských hřišť o herní prvky i o pohybové prvky pro seniory 7,8 % 12. 6. 8.
 8. Vybudování veřejného WC (zejména Ptačina) 7,8 % 10. 8. 5.
10. Úprava cesty k novému hřbitovu v úseku bývalé skládky 6,6 % 9. 9. 11.
11. Rozmístění kontejnerů na drobné kovy po městě 6,1 % 7. 10. 9.
12. Zbudování skateparku 2,2 % 11. 12. 2.
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Naše obec recyklací 
elektrospotřebičů výrazně 
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 299 televizí, 127 
monitorů a 2 989,22 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 počítačo-
vých monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spo-
třebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vy-
účtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o ko-
lik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o  jaké množství jsme snížili produkci skleníkových 
plynů CO₂ nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 299 
televizí, 127 monitorů a 2 989,22 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 136,79 MWh elektřiny, 6 397,85 litrů ropy, 609,60 
m3 vody a 5,58 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emi-
se skleníkových plynů o 30,55 tun CO2 ekv., a produkci nebez-
pečných odpadů o 120,49 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, 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, po-
čítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich 
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jed-
notlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro 
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsled-
ky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emi-
se do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzně-
la pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a  to 
ve všech aspektech.

Vysloužilé úsporné žárovky 
patří do sběrných nádob, aby 
nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializo-
vané sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsa-
hují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně 
skončí na skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putu-
je do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně na-

hrazují úsporné 
zdroje: zejména 
úsporné kom-
paktní či lineár-
ní zářivky. Ty ale 
obsahují velmi 
malé množství 
toxické rtuti. Vy-
drží svítit mno-
ho let a  spotře-
bují až o  90 % 
méně elektřiny 
než klasické žá-
rovky. Když ale 
doslouží, ne-
smějí se vyhodit 
do  koše, je potřeba odevzdat je k  odborné recyklaci, kterou 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpět-
ného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, 
ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, 
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů 
na  skládkách komunálního odpadu dochází k  únikům rtuti 
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z or-
ganizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu 
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, 
která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbliž-
ší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, 
které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě 
firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4200 sběrných 
míst. 
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvida-
ci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr firmy GAMA J+P, společnost s  ručením omeze-
ným, Kolonie 302, Adamov je otevřen v  pondělí, středa, pá-
tek 10.00 – 18.00 hod. vyjma státem uznaných svátků. Sběrný 
dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikají-
cím v katastru obce. 

Euroklíč  
v Jihomoravském kraji
Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR i nadále realizuje pro-
jekt Euroklíč v  Jihomoravském kra-
ji. Upozorňujeme, že držitelé prů-
kazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, sto-
mici a  onkologičtí pacienti mohou 
na distribučním místě, kterým je pro 
adamovské občany Městský úřad Adamov, Pod Horkou 
101/2, 679  04 Adamov odbor sociálních a  správních 
věcí, tel. 516 499 625, simona.ticha@adamov.cz, získat 
zdarma euroklíč do eurozámků veřejně přístupných budov.
K  získání euroklíče stačí předložení občanského průkazu 
a průkazu TP, ZTP či ZTP/P nebo prohlášení o tom, že žadatel 
patří do některé cílové skupiny. 
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Adamovské
dny zdraví

Zdravé mesto AdamovZdravé mesto Adamov
www.adamov.cz/zdrave-mesto
www.facebook.com/pzmadamov 

čtvrtek 3. 11. 2016 9.00
Společenská místnost DPS Komenského

Kompenzační pomůcky
přednáška o zdravotních pomůckách, které
přispívají k podpoře funkčních schopností,
zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení
člověka do běžného života
informace o koupi i možnosti zapůjčení
občerstvení a ceny pro vylosované účastníky

pořádá: Město Adamov, OSSV a Komise PZMA a MA21
ve spolupráci s Úřadem práce ČR, pobočkou Blansko
a Charitou Blansko

pondělí 21. 11. 2016 17.00
Společenská místnost DPS Komenského

Jak žít s cukrovkou
přednáška u příležitosti světového Dne diabetu,
měření hladiny cukru a individuální poradenství
diabetický čaj pro všechny účastníky

pořádá: Komise PZMA a MA21 ve spolupráci
s dislokovaným pracovištěm SZÚ Brno
a lékárnou LADA Adamov s PharmDr. Daňkovou

Srdečně zveme všechny obyvatele města, zvlášť seniory a osoby
se zdravotním postižením na akce ke Dni zdraví
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Události ve měste
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 2016
úterý 1. 11. Stolní hry
středa 2. 11. Tvořivá dílna 
čtvrtek 3. 11. Promítání filmu od 15:30
pátek 4. 11. Haloween’s Party 
úterý 8. 11. Posilovna zdarma od 14:00
středa 9. 11. Stolní hry
čtvrtek 10. 11. Promítání filmu od 15:30
pátek 11. 11. Hry pro všechny 
úterý 15. 11. Posezení a pokec 
středa 16. 11. Tvořivá dílna
čtvrtek 17. 11. Státní svátek – zavřeno 
pátek 18. 11. Vaření pro holky i kluky 
úterý 22. 11. Posilovna zdarma od 14:00
středa 23. 11. Stolní hry 
čtvrtek 24. 11. Promítání filmu od 15:30
pátek 25. 11. Hry pro všechny
úterý 29. 11. Posezení a pokec 
středa 30. 11. Tvořivá dílna 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

AKCE na LISTOPAD:
Středa 2. 11. 2016
ZÁBAVNÉ VĚDECKÉ OD-
POLEDNE
Od 16:30 hodin budeme zkoumat, jak reaguje jedlá soda 
s octem, budeme vyrábět sopku. 
K pokusu si přineste: plastelínu, jedlou sodu, injekční 
stříkačku, pipetu, nebo kapátko, potravinářské barvivo.

Pátek 4. 11. 2016
VÝROBA LAMPIÓNŮ
K jejich výrobě budete potřebovat: kulatou krabičku od sýrů 
(i  s  víčkem), transparentní nebo pečící papír, ohebný drátek 
(asi 75 cm), dřevěnou tyčku, čajovou svíčku. 
Tvoříme od 16:00 hodin.

Čtvrtek 10. 11. 2016
PODZIMNÍ GIRLANDY
Výroba závěsných dekorací. K jejich výrobě bude v klubu vše 
připravené. Od 14:30 hodin. 

Úterý 15. 11. 2016
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Soutěžit budeme v různých věkových kategoriích. Pro vítěze 
budou připraveny drobné odměny. Start v 16:00 hodin.

Pátek 25. 11. 2016
VYŠÍVANÉ OBRÁZKY
K výrobě obrázků budete potřebovat: vyšívací bavlnky a jehlu. 
Začátek v 15:00 hodin.

Škola vaření
Na  základní škole Komenského se v  učebně cvičného bytu 
v úterý 11. 10. uskutečnil Den zdraví. Pro žáky druhého stup-
ně připravila Komise projektu Zdravé město Adamov a míst-
ní Agendy 21 ve spolupráci se ZŠ a MŠ Adamov soutěž týmů 
v přípravě zdravých jídel podle určeného zadání.
Téma letošního vaření bylo - Je libo svačinku? Děti měly 
uvařit menu, které se skládalo z přípravy pomazánky, dezer-
tu (tentokrát jsme pekli různé druhy müsli) a domácí limoná-
dy. Účastnilo se celkem 8 děvčat a 5 chlapců. Soutěžící vytvo-
řili skupinky a  vybrali si jedno zadání. Začala příprava, která 
byla velmi dramatická a nechyběla spousta legrace a všudy-
přítomného nepořádku. Naučili jsme se pracovat s  novými 
druhy potravin a i letos jsme se zaměřili na samotnou prezen-
taci vyrobených jídel. Na závěr nechyběla velká ochutnávka. 
Členové komise PZMA a MA21 vyhodnotili nejlepší pomazán-
ku (mrkvová pomazánka s uzeným tofu), dezert (meruňkové 
müsli) i  nápoj (domácí citronáda), sečetli body za  jednotlivé 
části a  sestavili pořadí týmů. Jako tým tedy vyhrála s  velice 
těsným bodovým hodnocením děvčata Jakubíková, Svozilová, 
Nejezchlebová se svojí cizrnovou pomazánkou, meruňkovým 
müsli a citronovou limonádou. Všichni účastníci zdravého va-
ření si odnesli dobrý pocit z příjemně stráveného odpoledne 
a pěkné ceny. Všechny recepty i s fotografiemi budou uveřej-
něny na webu Zdravého města Adamov. Všem organizátorům 
a vedení školy tímto děkujeme za spolupráci a budeme se těšit 
na Dny zdraví v roce 2017.

Komise PZMA a MA21
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Poděkování
Ve dnech 24. a 25. 9. se v našem městě konal 3. ročník miniká-
rových závodů.
Přispělo k  tomu kvalitní obsazení všech kategorií z  ČR i  SR. 
V sobotu se sešlo 70 a v neděli 78 závodníků. Jejich napína-
vým bojům vytvořila kulisu i veliká divácká účast. Také počasí 
se ukázalo jako veliký příznivec těchto závodů. Závod ovšem 
pro organizátory začíná dlouho před startem první minikáry. 
Počínaje vyřizováním povolení užití místní komunikace pro 
závody, zajištění objízdné trasy, zdravotní služby pro případ 
úrazu až po zajištění občerstvení nejen závodníkům, ale i di-
vákům, kterého se kvalitně zhostil pan Vít Uhlíř s Limetkou.
Velké DÍKY patří dobrovolným hasičům a Městské policii Ada-
mov. Vůbec spolupráce s Městskou policií a dobrovolnými ha-
siči z Adamova byla vzorová. Jejich přítomnost na místě a po-
moc velmi pomohla nejen organizátorům, ale i lidem, kteří jen 
projížděli místem konání závodu a uzavírka tratě jim přinesla 
neočekávané komplikace.

Za pomoc při zpracování tiskových materiálů bych rád podě-
koval firmě MEGAPRESS. Nemohu opomenout pomoc firmy 
GAMA J+P Adamov při zapůjčení traktoru, který je nezbytným 
pomocníkem při výtahu všech závodníků z cíle zpět na start.
Dokonalou tečkou na závěr bylo vystoupení mažoretek z Ada-
mova, které bylo skvělým zpestřením nejen pro diváky, ale 
i závodníky při vyhlašování a předání cen vítězům. Rád bych 
touto cestou poděkoval městu Adamov za součinnost při or-
ganizaci a všem občanům města Adamov, zvláště pak obča-
nům bydlících na  ulici Družstevní za  jejich disciplinovanost, 
trpělivost a tolerantní přístup k naší akci.
Jako pořadatel jsem se snažil udělat vše proto, aby dopady 
na občany byly co nejmenší. Jistě se mnou budete souhlasit, 
když si dovolím prohlásit, že akce byla vydařená a mohla by 
tak odstartovat další sportovní tradici v  našem městě. Ještě 
jednou díky Vám všem a příští rok se budu těšit znovu. 

Sportu zdar! 
za sportovní klub 
Pavel Jirků a spol.
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Poděkování za brigádu
Přes poměrně chladné a sychravé počasí dostavilo se ke dvě-
ma stanovištím na Horce u kabin Spartaku a na Ptačině u ho-
din na ulici Družstevní asi 75 dobrovolníků, aby pomohli pod-
pořit akci „Za Adamov čistější“, kterou každoročně vyhla-
šuje Komise PZMA a MA21 ve spolupráci se Sportovní komisí, 
tentokrát v rámci kampaně „Dny zdraví“.
Pytle, které účastníci obdrželi, byly naplněny zejména z okol-
ních lesů a strání, z míst, kde po sobě neumí jejich návštěvníci 
uklízet a kteří se nestydí sem vyhodit cokoliv. Uklízelo se tak 
hlavně na těch místech a pozemcích, které městu nepatří. 
Důležité je, že všichni chceme mít své okolí hezké, v  čistém 
městě chceme žít a do čistých lesů chceme nejenom chodit, 
ale chceme se na ně dívat i z okna. 
Děkujeme tedy za vstřícnost všem sportovcům, dětem, mlá-
deži i  seniorům. Poděkování patří i  rodičům, kteří svoje děti 
v těchto aktivitách podporují a byli jim, jak jsme sami viděli, 
příkladem. 
Ještě jednou díky. 

 Komise PZMA a MA21

Vycházka k torzu  
Kulatého dubu 
Komise PZMA&MA21 pokračuje v  seriálu vycházek do  okolí 
Adamova k objektům, k nimž v současné době nevede turis-
ticky značená cesta. Tentokrát to bude na místo, které se na-
chází téměř uprostřed mezi obcemi Březina, Kanice a Babice. 
Zde stával až do srpna roku 1986 výrazný dub, kterému se ří-
kalo podle jeho tvaru Kulatý. Před jeho pádem se odhadovalo 
stáří stromu až na  4 stovky let. Dnes tam leží rozpadající se 
kmen, avšak současně tam začíná růst dub nový. Bližší infor-
mace ke  Kulatému dubu najdete na  webové stránce www.
adamovaokoli.cz/zajimavosti/kulaty_dub.html. Odlehlost to-
hoto místa od značených cest je využito umístěním geokešky.
Protože cíl vycházky je od  centra Adamova vzdálen vzduš-
nou čarou skoro 6,5 km a  leží o  200 m výše, vyrazíme pěšky 
až z autobusové zastávky u  jeskyně Výpustku. Půjdeme nej-
prve po červené turistické značce kolem Drátenické jeskyně, 
dále přejdeme na komunikace značené modře a zeleně, které 
asi po  40 minutách chůze od  Výpustku opustíme a  sejdeme 
pěšinkami k hlavnímu objektu vycházky. K návratu bude na-
bídnuto několik variant, např. přes studánky Srnčí, Prosbu lesa 
a  Pod Hrádkem, nebo přes Babice a  Alexandrovu rozhlednu 
s odskokem k jeskyni ve stráni nad Švýcárnou. Celková délka 
pěší trasy vycházky se proto nedá přesněji určit, bude se po-
hybovat kolem 15 km.

Vycházka se uskuteční v sobotu 26. listopadu. Pojedeme nej-
prve autobusem linky 157, který vyjíždí od vlakového nádra-
ží v 8.29 h. Do autobusu je možno přistoupit také u A-centra, 
takže se všichni sejdeme zřejmě až ve vozidle. K přepravě je 
třeba označit jízdenku IDS v ceně 20 Kč. Návrat do Adamova se 
předpokládá ve 12.30 h. 

Na vaši účast se těší organizátor a průvodce Karel Truhlář.

Nové stání pro kontejner 
na elektrozařízení
V měsíci říjnu 2016 byly dokončeny práce na vybudování zpev-
něné plochy pro umístění kontejneru na elektrozařízení na uli-
ci P.  Jilemnického v  blízkosti dětského hřiště. Projekt „Zpev-
něná plocha pro stacionární kontejner“ byl podpořen z Fon-
du ASEKOL částkou 9  000 Kč, přičemž celkové náklady činily 
14 447 Kč. Na této ploše bude společností ASEKOL a.s. umístěn 
červený kontejner pro sběr drobného vyřazeného elektroza-
řízení.

Správa majetku města

Upozornění
Produkční společnost endorfilm s. r. o. připravuje v sou-
časnosti natáčení snímku s názvem „Kavky na cestě“. Jed-
ná se o český film, který se bude natáčet především v Ada-
mově, ale také v Ústeckém a Libereckém kraji. Natáčení se 
uskuteční od 6. 11. - 20. 12. V úterý 18. října již začaly pří-
pravy v městě Adamov na území bývalé pošty, kde bude 
hlavní lokace natáčení. Za  několik dní se ale podíváme 
i do exteriérů města.

MgA. Tereza Chuchvalcová 
+420 725 883 335 

tereza@czfilmlocations.cz
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Kultura
Podzim a vzpomínka 
na zemřelé
Zbarvené listí stromů je jedním ze znamení krásy podzimu. 
Příroda rozehrává své barvy na našich stráních a my s tajícím 
dechem si přejeme onu krásu v sobě uchovat. Bojíme se o ni, 
protože každý z nás ví, že za krátký okamžik onen půvab zmi-
zí. Podobně v  tomto dušičkovém čase si více uvědomujeme 
křehkost našeho bytí spojenou s bolestí, kterou prožíváme při 
odchodu našich blízkých. Máme obavy, že za  čas bude naše 
jméno vymazáno z lidských myslí, stejně tak, jako jména těch, 
kteří nás už předešli. Kdo si pak na nás vzpomene? 
Teologie nazývá Boha věčnou pamětí, která říká: „I kdyby mat-
ka zapomněla na plod svého lůna, já na tebe nezapomenu“. 
Toto ujištění patří každému člověku.
Je důležité s vděčností myslet na všechny ty, kteří pro nás byli 
v životě darem a zároveň být i my sami darem pro lidi se kte-
rými žijeme. 
Na hrobech zapalujeme svíce, protože nám symbolizují úděl 
nás všech. Každá svíce jednou dohoří, stejně jako skončí lid-
ský život. Když svíce hoří, ubývá, stravuje se, ale při tom vydá-
vá světlo a teplo pro okolí. I to je symbolické vyjádření života 
člověka. Život zazáří, podobně jako plamen svíce a stravuje se 
láskou a tím ubývá. Ale právě ona láska dává našemu životu 
smysl. Při rozžíhání svící nezapomeňme vzpomenout těch, 
kteří se našich životů dotkli láskou. 

P. Pavel Lazárek

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti. 
Romain Rolland

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Cicero

Žít v srdcích, která zde zanecháváme, znamená nezemřít. 
T. Campbell 

Život je silnější než smrt, naděje je silnější než zoufalství. 
G. B. Shaw

Žij takovým životem, jaký by sis přál mít  
v okamžiku smrti za sebou.

Ch. F. Gellert

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: 
Je čas rození i čas umírání. Je čas plakat i čas smát se,  

čas truchlit i čas tančit. 
Bible – kniha Kazatel

Památka zesnulých
Dne 1. listopadu 2016 na  Svátek všech svatých se koná mše 
svatá v kostele svaté Barbory v 16:00 hodin.
Na naše zemřelé vzpomeneme letos ve farním kostele sv. Bar-
bory ve středu 2. 11. v 16:00 hodin s následnou krátkou pobož-
ností na hřbitově. 
Na Ptačině v kulturním středisku bude mše svatá za zemřelé 
v  úterý 8. 11. v  17:00 hodin s  následnou krátkou pobožnos-
tí cca v 18:00 hodin na hřbitově na Ptačině. 

Vzpomínka
Dne 28. září jsme se naposledy roz-
loučili s paní Veronikou Spěvákovou. 
Smuteční obřad proběhl v úzkém ro-
dinném kruhu. Všem, kteří jste ji znali 
a měli rádi, věnujte jí společně s námi 
tichou vzpomínku. 

Děkuje rodina.

Odešel jsi, ale v našich srdcích  
žiješ dál.

Dne 3. listopadu uplyne již 16 
roků, kdy od  nás nečekaně odešel 
ve  věku 17 let náš milovaný syn, 
bráška a vnuk, Pavlík Kala. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomínají rodiče 
a sestra Zdenka.

S láskou vzpomínáme na našeho milovaného tatínka, dědeč-
ka, pana Ladislava Nečase, který by se 6. listopadu dožil vý-
znamného jubilea 90 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Děkuje manželka Drahomíra, dcera Naďa, syn 
Ladislav, vnoučata Dalimila a David.

Dne 15. listopadu uplyne 20 let, co 
nás opustil manžel, tatínek a děde-
ček, pan Zdenek Karpíšek. 
Děkujeme všem, kteří mu společně 
s námi věnují tichou vzpomínku. 

Manželka a děti s rodinou

Je smutno bez Tebe žít, 
nemá kdo poradit, potěšit…

Díky za to, čím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.

17. listopadu 2016 uplynulo pět let, 
co nás navždy opustila naše drahá, 
milovaná, veselá, statečná …man-
želka, maminka, babička a  praba-
bička paní Věra Vojtová.

S láskou vzpomíná celá rodina. 
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Ekvilibrista

Pozvánka na výstavu
Michal Halva - obrazy 
Ve  výstavní síni Společenského centra MKS v  Adamově při-
pravil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek výstavu obrazů 
brněnského výtvarníka Michala Halvy. Slavnostní vernisáž 
se uskuteční v neděli 13. listopadu v 15:00 hodin. Výstavu 
uvede autor a  PhDr.  Jaroslav Budiš. V  hudební části vernisá-
že vystoupí Jiří Novotný – housle, František Kratochvíl – klavír. 
K návštěvě jste zváni od 13. 11. do 22. 11. 2016, a to v pondělí 
- pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

Michal Halva maluje a kreslí již od dětství. Výtvarné vzdělání 
získal u prof. M. H. Heindlové, studiem dějin umění, odborné 
literatury a vlastní intenzivní tvorbou. Od kresby a grafiky pře-
šel ke složité kombinované technice, kdy při využití podklado-
vých materiálů vytváří výrazné struktury v  obrazech. Pomo-
cí komplikovaně skládaných jednoduchých prvků dosahuje 
výrazově zajímavých kompozic. Obrazy jsou plné záhadných 
stylizovaných figur, šifer, symbolů a  znaků a  oslovují diváka 
záhadnou atmosférou výjimečného a nadpřirozeného světa. 
Halvovy obrazy popouštějí uzdu lidské fantazii, jsou výzvou 
k zamyšlení a hledání souvislostí. 
Michal Halva je autorem, který mistrně zvládá klasické vý-
tvarné techniky a neustále hledá a zdokonaluje techniky nové 
a netradiční. V  jednom rozhovoru uvedl: „...zkoušení nových 
technik mne vždycky lákalo. Stále mě baví vymýšlet něco no-
vého, střídat techniky a zkoušet nové postupy, přicházet vě-
cem na kloub. Kouzlo je v tom tvůrčím procesu. Pro mě je cesta 
cíl.“ Výjimečnost jeho tvorby zaujala i  v  Japonsku, kde reali-
zoval několik samostatných autorských výstav. Vystavuje také 
v galeriích v ČR a Evropě. Jeho dílo je zastoupeno v soukro-
mých sbírkách po celém světě.

JB

MKS 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 2016 JSME 
PRO VÁS PŘIPRAVILI….

 Î 2. listopadu 2016
Mahenovo divadlo Brno „HUBIČKA“
Národní divadlo Brno publiku představuje novou inscena-
ci opery Bedřicha Smetany Hubička. Nastudovala ji režisérka 
Linda Keprtová v kulisách sestavených z desítek starých oken, 
podle návrhu scénografky Evy Jiřikovské.
Doprava vlastní. 

 Î 3. listopadu 2016
Přednáška: “MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
A BĚHOUNSKÁ ULICE BRNO 
Ing. Aleš Svoboda – znalec brněnského podzemí si pro ada-
movské posluchače připravil přednášku o Moravském náměstí 
a Běhounské ulici v Brně.
Začátek přednášky je v 17:00 hodin, vstupné 40 Kč. 

 Î 4., 11., 18. listopadu 2016
„HODINKA PRO ZDRAVÍ“
Prozatím po tři listopadová páteční dopoledne jste zváni 
k  účasti na „hodince pro zdraví“, kterou si pro vás připravila 
lektorka trénování paměti a cvičení pro seniory Michaela Neš-
porová. Opět vás čekají jednoduchá cvičení, zábavná forma 
trénování paměti a tanec na židli, tedy aktivity, které následně 
můžete praktikovat sami doma. 
Setkání se konají vždy od 9:30 do 11:00 hodin. Vstup zdarma. 

Přítelkyně
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 Î 13. listopadu 2016
Nedělní setkání s pohádkou: „PEC NÁM SPADLA“ 
Dvojice herců z divadla Paravánek z Brna zavítá za dětmi s hu-
dební loutkovou pohádkou se spoustou známých dětských 
písniček, které si při doprovodu harmoniky mohou děti i do-
spělí zazpívat a trochu i zahrát spolu s herci Kateřinou Rakov-
číkovou a Pavlem Putnou či Radimem Sasínkem. 
Začátek v 16:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

 Î 13. listopadu 2016
Zájezd: Městské divadlo Brno „LIMONÁDOVÝ JOE“ 
„Whisky to je moje gusto, bez whisky mám v  srdci pus-
to…“ a celá řada dalších již zlidovělých melodií a báječ-
ných textů dnes neodmyslitelně patří na první místo zla-
tého fondu českých hudebních komedií. Novinář, spiso-
vatel, kreslíř i filmový scenárista a režisér Jiří Brdečka na-
psal v letech 1939 – 1940 pro časopis Ahoj na neděli seri-
ál povídek. Dal tehdy vzniknout postavě Limonádového 
Joea – ideálního westmana, který místo whisky pije limo-
nádu a přísně dbá na mravnost...
Začátek představení v  18:00 hodin, cena zájezdu (dle druhu 
vstupenky) 440 – 600 Kč.

 Î 15. listopadu 2016
„KÁVA O PÁTÉ S PETREM GAZDÍKEM“
O tom, jak „dělají divadlo“ v  Městském divadle Brno si 
můžete přijít popovídat s Petrem Gazdíkem, šéfem muzi-
kálového souboru MdB, který dále však pracuje jako he-
rec a od roku 2008 také jako režisér a překladatel. V roce 
2010 získal ocenění Herecké asociace Cenu Thálie 2009 
v oboru Opereta, muzikál a ostatní hudebnědramatické 
žánry za ztvárnění hlavní role Jeana Valjeana v muzikálu 
Les Misérables (Bídníci).
Začátek setkání je v 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

 Î 18. listopadu 2016
Zájezd: „1+2=6“ – SLOVÁCKÉ DIVADLO  
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Poprvé bude cílem našeho zájezdu Slovácké divadlo v Uher-
ském Hradišti. Pro první návštěvu jsme zvolili komedii, o které 
v titulcích píší následující: „Hry proslulého komediografa Raye 
Cooneyho vytvářejí síť zápletek a patálií, která se s nesmírně 
komickým účinkem obplétá kolem hlavního hrdiny a záro-
veň doslova stíhá divákovu bránici“. Kromě představení (zač. 
v 19:00 hodin) se můžete těšit na setkání s ředitelem divadla, 
který nám divadlo představí, ale také nás divadlem provede. 
Odjezd: v 15:30 hodin, cena zájezdu 500 Kč.

 Î 21. listopadu 2016
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
K  dalšímu zápolení formou hádání, tipování a trénování pa-
měti zveme seniory v pondělí 21. 11. do společenského cent-
ra na Horce. Patronem soutěžního odpoledne je firma Kámen 
Olomučany. 
Začátek akce je ve 15:00 hodin a vstup je volný. 

 Î 22. listopadu 2016
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT…“
Listopadové setkání s obyvateli DPS Adamov bude trošku jiné 
než ta ostatní. Nadále pro klienty DPS, ale i ostatní zájemce 
z  řad seniorů, připravíme společenské okénko, představíme 
jim nové knihy z nabídky knihovny MKS, ale máme i jednu no-

vinku. Tříminutové čtení z knihy, kterou jste jistě někdy měli 
na svém nočním stolku… 
Začátek akce je v  9:00 hodin ve společenské místnosti DPS. 
Vstup volný.

 Î 22. listopadu 2016
ZÁJEZD: Janáčkovo divadlo Brno, 
opera KÁŤA KABANOVÁ
Káťa Kabanová je opera o třech dějstvích na hudbu Leoše Ja-
náčka a libreto Vincence Červinky. Její námět byl převzat z di-
vadelní hry Bouře Alexandra Ostrovského. Opera je inspirová-
na Janáčkovým milostným vztahem ke Kamile Stösslové. 
Začátek představení je v 17:00 hodin. 

 Î 23. listopadu 2016
„KÁVA O PÁTÉ S MÁRIEM RADAČOVSKÝM“
O tom, jak „dělají balet“ v Národním divadle Brno si můžete 
přijít popovídat s Máriem Radačovským, který je od r. 2013 šé-
fem baletního souboru. Pracuje také jako choreograf a je po-
depsán pod řadou nyní i dříve uváděných baletních předsta-
vení. Do Adamova by měl zavítat spolu se svou ženou Klaudií, 
která je sólistkou baletu NdB.
Začátek setkání je v 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

 Î 24. listopadu 2016
MAMMA HELP – státní nezisková 
organizace: PŘEDNÁŠKA SE ZAMĚŘENÍM 
NA PREVENCI RAKOVINY PRSU
Vyléčené pacientky a dobrovolnice ze společnosti Mamma 
Help připravily pro ženy všech věkových kategorií cca hodino-
vou přednášku spolu s multimediální prezentací o výskytu a 
možnostech prevence karcinomu prsu. Objasní návštěvnicím 
akce co to je mamární screening, jaké jsou metody a možnosti 
vyšetřování u lékaře, kdo vyšetřování hradí, jak se na něj ob-
jednat, jaké diagnostické centrum si vybrat a proč, jak často 
prohlídky absolvovat, jak se správně provádí samovyšetřová-
ní atd. Vyzkoušet si budete moci i samovyšetření na fantomo-
vém modelu a jsou pro vás připraveny brožurka a letáček k sa-
movyšetření.
Začátek setkání je v 17:30 hodin. Vstup zdarma.

 Î 30. listopadu 2016
„DOPOLEDNE S POHÁDKOU“ 
Pohádka „Krakonošova mlha“ je připravena pro děti z  MŠ 
i ostatní dětské diváky na poslední listopadové dopoledne. 
Účinkuje: Divadlo Úsměv – Divadelní společnost Ludmily Friš-
tenské
Začátek v 8:45 hodin v MKS na Ptačině a v 10:30 hodin ve Spo-
lečenském centru na Komenského ulici. Vstupné: 40 Kč.

 Î 30. listopadu 2016
Milan Daněk: „NEJVĚTŠÍ ULTRAMARATON 
SVĚTA – COMRADES“
Milana Daňka znají účastníci cestovatelských besed a předná-
šek jako vášnivého cestovatele. Tentokrát do Adamova zavítá 
povyprávět o účasti na nejstarším a největším ultramaratonu 
světa COMRADES a následném putování po parcich a výletu 
do Lesotha. „Kdo neběžel Comrades, není běžec,“ říkají v JAR. 
20 tisíc běžců na trati dlouhé 90 km...
Začátek přednášky je v 17:00 hodin. Vstupné 40 Kč. 
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ROBERT KŘESŤAN ROBERT KŘESŤAN 
DRUHÁ TRÁVA DRUHÁ TRÁVA 

4. 11. 2016 v 17:30 h.4. 11. 2016 v 17:30 h.

koncert v MKS Adamov, Opletalova 22koncert v MKS Adamov, Opletalova 22
Rezervace vstupenek na č.t. 607518104Rezervace vstupenek na č.t. 607518104

JAK DĚLAJÍ DIVADLOJAK DĚLAJÍ DIVADLO
pánové Gazdík a Radačovský...pánové Gazdík a Radačovský...

15. listopadu 2016 v 17:00 hodin
v MKS Adamov /Ptačina/

KÁVA O PÁTÉ
s Petrem Gazdíkem

- šéfem muzikál. souboru MdB 

23. listopadu 2016 v 17:00 hodin
v MKS Adamov /Ptačina/

KÁVA O PÁTÉ
s Máriem Radačovským

- šéfem baletu NdB
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PRVNÍMI VÁNOČNÍMI DÁRKY 
MOHOU BÝT…

 Î Zájezd do Divadla Bolka Polívky na 
představení CHARLEYOVA TETA  
29.12. 2016, účinkuje Divadlo Na Jezerce 
Praha

 Î Zájezd do Janáčkova divadla Brno na 
představení ČERT A KÁČA 
30. 12. 2016, pohádkové představení „pro celou 
rodinu“

 Î Zájezd do Prahy, Karlínského divadla na představení 
ČAS RŮŽÍ 
22. 4. 2017, muzikál z dílny S. Tofiho složený z řady 
hitů K. Gotta 

„DOVOLENÁ 2016“
Také v letošním roce vyhlásilo MKS soutěž „o nejzajímavější 
snímek z letošní dovolené“. Před několika dny proběhlo sčí-
tání přidělených bodů jednotlivým soutěžním snímkům a zde 
jsou výsledky: 
Absolutní vítěz: Vladimír Gryc - snímek „Březová alej“ 
(68 bodů)
1. místo Lenka Černohlávková (28 bodů) 
2. místo Jiří Vystrčil (27 bodů) 
3. - 4. místo Pavlína Nedvědová (19 bodů) a František Štrajt (19 
bodů) 
Soutěžícím děkujeme za účast a návštěvníkům MKS za jejich 
spravedlivé přidělování bodů.

Marek Wollner v Adamově...
Tvář Marka Wollnera pozná jistě každý, kdo sleduje pořad ČT 
„Reportéři“. Jedná se o pořad, který se podílí na rozkrytí mno-
ha významných kauz a za své reportáže získal řadu ocenění. 
Vysílá se od r. 2004. A právě jeho dramaturg a moderátor Ma-
rek Wollner zavítal na besedu do MKS Adamov. 
Největší část setkání patřila povídání o práci šéfredaktora re-
portážní publicistiky ČT, pořadu „Reportéři“, ale dozvěděli 
jsme se o Marku Wollnerovi i spoustu dalších zajímavých in-
formací z pracovního i soukromého života. Jednou z nich je 
třeba ta, že Marek Wollner nastoupil ke studiu na Pedagogic-
kou fakultu Palackého univerzity v Olomouci a nebýt pozděj-
ších plánů a cílů, mohl z něj být učitel tělocviku. 
Setkání to bylo velice příjemné. Snad se ve stejně příjemném 
duchu ponesou i setkání listopadová, kdy do Adamova zavítá 
Petr Gazdík a Mário Radačovský (informace v programu MKS).

SALON ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 2016
se blíží...

 4. - 13. prosince 2016 

Také v letošním roce připravuje MKS na poslední měsíc
roku již tradiční výstavu – přehlídku prací Vás, výtvarníků,

kteří žijete nebo pracujete, popřípadě jste žili nebo
pracovali, v Adamově.

Obracíme se proto na stávající i nové zájemce o aktivní
účast na výstavě, aby nás kontaktovali a rozšířili řady

letošních vystavujících.

Kontakt na pořadatele výstavy:
tel. 607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 
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Významná výročí
Jana Tomášková  
– 85. narozeniny
Narodila se 4. listopadu 1931 v  Ada-
mově. Otec Vladimír Čapka pracoval 
jako dělník v  adamovském závodě. 
Matka Marie Čapková byla v  domác-
kosti a  starala se o  Janu a  Vladimíra, 
který byl o dva roky mladší než Jana. 
Jejich sestra Eliška se narodila v roce 1940. Později matka pra-
covala rovněž v adamovském závodě. Rodina Čapkova bydlela 
v té době na Mírově. Když bylo Janě 5 let, přestěhovala se ro-
dina do Josefova. Tam rodiče bydleli až do své smrti (otec nar. 
1906, zemřel 1. 7. 1978, matka nar. 1913, zemřela 15. 2. 1990). 
Jana, později i sourozenci, chodili do školy v Adamově. Po ab-
solvování měšťanské školy se Jana vyučila v  Brně dámskou 
krejčovou. Brzy po vyučení nastoupila do adamovského závo-
du a společně s dalšími mladými pracovníky a pracovnicemi 
byla vyslána do závodu v Novém Boru, pozdějších Novobor-
ských strojíren, na zapracování na převáděnou výrobu zapa-
lovačů pro zbrojní výrobu do Adamova. Pak už pracovala v zá-

vodě Adamovské strojírny až do odchodu do důchodu v roce 
1990. Pracovala na  různých místech, naposledy v  Adast Sys-
tems na montáži výdejních stojanů na pohonné hmoty, na po-
čitadlech. Jana byla vždy slušná, pracovitá a obětavá. V mládí 
pracovala ve Svazu mládeže v různých funkcích, později také 
ve funkcích v KSČ a odborech. V roce 1975 obdržela vyzname-
nání Za vynikající práci a v. r. 1984 Řád práce. V 80. letech pra-
covala jako poslankyně MěNV v Adamově, byla i členkou Rady 
města. 
V roce 1955 se Jana provdala za Radoslava Tomáška, pracov-
níka adamovského závodu. V r. 1956 se jim narodil jediný syn 
Radoslav. Manžel zemřel 1. 1. 2007. Má dvě vnoučata, vnuka 
a vnučku. Janě Tomáškové chceme všichni, kdo ji známe, pro 
její milou povahu, dobré a přímé jednání s lidmi, pogratulovat 
k významnému životnímu jubileu a popřát všechno nejlepší, 
hodně zdraví a  spokojenosti do  dalších let. Také jí přejeme, 
aby byla stále tak aktivní jako dosud a  chceme jí poděkovat 
za vše, co ve svém životě vykonala.

MK

Oprava. V článku z minulého čísla k výročí Ing. Bartoše byl uve-
den chybný údaj u  ukončení vysokoškolského studia. Správně 
patří 1924. Za chybu vzniklou při přepisu textu se omlouváme.

Ze školních tříd
ZŠ Komenského 6

Návštěva planetária 6. A
 V úterý 4. 10. jsme jeli do planetária v Brně. Ráno jsme se sešli 
u vlaku a cestovali do Brna, kde jsme přesedli na tramvaj a po-
kračovali na Kraví Horu.
Program, který jsme měli shlédnout, se jmenoval Astronaut. 
Na začátku nás posadili do polohovacích křesílek, ve kterých 
jsme pohodlně seděli a sledovali kopuli nad námi. Nejprve nás 

seznámili s  blízkým vesmírem. Ukázali nám Mléčnou dráhu, 
tedy naši galaxii, pár souhvězdí a  také komety. Docestovali 
jsme až na úplný konec naší galaxie.
Poté se promítal hlavní pořad Astronaut. Viděli jsme skafandr, 
nácvik astronautů na  pobyt ve  vesmíru, problémy s  lidským 
tělem, které nastávají při pobytu ve  vesmíru. Nakonec nám 
vysvětlili, co vše může zapříčinit konec života astronauta, jaká 
nebezpečí na něj ve vesmíru čekají.
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Po programu jsme šli na svačinu a pak se vydali na cestu zpět. 
Jelikož jsme byli v páté třídě na exkurzi po Brně, během cesty 
jsme si zopakovali a připomněli, co vše víme o místech, která 
jsme navštívili během exkurze.
Výlet se nám všem určitě moc líbil a  všichni se už těšíme 
na další.

 Jan Reichl, Antonín Matula 6. A.

ZŠ Komenského

Ve zdravém těle zdravý duch

Začátkem nového školního roku se celý 1. stupeň zapojil 
do  projektu Ve  zdravém těle zdravý duch. Jeho cílem bylo 
podporovat péči o zdraví a zdravou výživu, zdravý a vyváže-
ný zdravotní styl. Navázali jsme na loňský projekt, jehož téma-
tem byla rostlinná část potravinové pyramidy. V letošním roce 
jsme pokračovali částí živočišnou. 
Hlavním bodem projektu byla exkurze do  Pštrosí farmy 
v Doubravici, kde jsme se seznámili s chodem farmy. Děti se 
zde dozvěděly o životě pštrosů a nakonec si mohly pštrosy na-
krmit. Po  exkurzi následoval pochod z  Doubravice do  Rájce. 
Tam na nás čekal autobus, se kterým jsme se vrátili do školy.

Kvalitu živočišných výrobků a jejich důležitost jsme zpracovali 
formou pracovních listů a kolektivní výtvarnou prací ve škole 
hned následující den. Výtvarné práce třídních kolektivů byly 
vystaveny na chodbě školy.
Dětem se exkurze líbila. Pochodem jsme podpořili nejen zdra-
ví z hlediska výživy, ale také estetickou stránku a pohybovou 
aktivitu dětí.

Mgr. Martina Belžíková

MŠ Ptačina

O tom, jak děti pekly buchtu
Bylo, nebylo.. Na  jednom z  ada-
movských kopců jménem Ptačina 
se paní učitelky společně s dětmi 
rozhodly, že si upečou něco dob-
rého. A protože nám začal podzim 
a s dětmi jsme si povídali o ovoci 
a zelenině, použili jsme jako hlav-
ní ingredienci jednu typickou 
podzimní zeleninu - mrkev. Paní 
učitelky si chtěly u  toho pečení 
trošičku odpočinout, takže skoro 
všechnu práci odvedly děti. Samy 
nastrouhaly mrkvičku, po  hrneč-
cích odměřily veškeré suroviny 
podle receptu, umíchaly těsto a vlily ho na plech. Paní kuchař-
ky se postaraly o zbytek. A jak to tak u všech pohádek bývá, i ta 
naše dopadla dobře. Povedla se nám výborná, zdravá a voňa-
vá buchta. Snědla se do posledního drobečku. A pak zazvonil 
zvonec a sladké pohádky je konec.

Mgr. Ivana Drlíková, MŠ Ptačina

Ředitelské volno
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Adamov vyhla-
šuje po projednání se zřizovatelem na den 18. 11. 2016 
volno ředitele školy (§24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) 
pro žáky základní školy. Školní družina a školní jídelny 
nebudou v tyto dny v provozu. Toto opatření se netýká 
mateřské školy. 

Mgr. Jana Burianová 
Ředitelka školy 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
ADAMOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

A MĚSTO ADAMOV VÁS ZVE NA OSLAVY 

VÝROČÍ ŠKOLY V ADAMOVĚ 
50 let budovy ZŠ Komenského 

60 let budovy ZŠ Ronovská
KTERÉ SE KONAJÍ 1. 12. - 3. 12. 2016

VÝZNAMNÁ DATA ŠKOLY
 12. 9. 1920 Založení měšťanské školy v Adamově
 3. 10. 1926 Slavnostní otevření budovy školy na ulici Osvobození
 17. 12. 1956 Slavnostní otevření budovy školy na ulici Ronovská
 2. 10. 1966 Slavnostní otevření budovy školy na ulici Komenského
 20. 11. 1976 Otevření přístavby budovy školy na ulici Komenského

PROGRAM OSLAV
Čtvrtek 1. 12. 2016
ZŠ Ronovská 
 8.00 – 12.00 Den otevřených dveří
 16.30 – 18.00 Školní akademie

ZŠ Komenského
8.00 – 12.00 Den otevřených dveří

Pátek 2. 12. 2016
ZŠ Komenského
16.30 – 18.00 Školní akademie

Sobota 3. 12. 2016
ZŠ Komenského, ZŠ Ronovská
9.00 – 13.00 Škola trochu jinak
výstava kronik školy • tvořivé dílny • výstava žá-
kovských prací • interaktivní tabule

MŠ Komenského 4,6, 
9.00 – 13.00 Den otevřených dveří

MŠ Jilemnického
9.00 – 13.00 Den otevřených dveří
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Ze sportu

Judo Adamov Informuje
První víkend v září strávili adamovští judisté v tělocvičně zá-
kladní školy, kde pro ně bylo uspořádáno soustředění. Bylo 
zaměřeno na  nácvik nových technik, a  to Uči mata (boční 
přehození) a Tomoenage (strh s přehozením za sebe). Tyto 
techniky potom dále zdokonalujeme na pravidelných trénin-
cích. Na závěr soustředění byl uspořádán turnaj, kde si mladí 
sportovci mohli vyzkoušet v praxi nově nabyté znalosti. Toho-
to soustředění se zúčastnilo 21 dětí. O zahnání hladu se nám 
opět výborně postarali v restauraci CAFE a WINE.
17. září jelo 7 samurajů na  turnaj přípravek do  Brna. Erik 
Seďa porazil všechny své soupeře a ve své kategorii s přehle-
dem zvítězil. Druhé místo vybojoval Nicolas Nezval. Linda 
Wutková, stejně jako Jiří a Jan Musilovi obsadili místo tře-
tí.
Od 14. do 16. října jsme jeli na soustředění do Prahy. Účast 
na  tomto soustředění si vybojovalo 7 dětí. Věnovali jsme se 
zdokonalení technik Harai goši, O  soto gari, Kouči gari 
a Ouči gari. Zároveň se také nacvičovaly kombinace těchto 
chvatů. Tohoto soustředění se zúčastnilo 85 dětí. Soustředě-
ní bylo zakončeno turnajem, kde Adam Svora, Jiří Musil 
a Jan Musil prošli turnajem bez porážky a získali tak krásné 

medaile za první místo. Jen o stupínek níž se umístil a stříbr-
nou medaili tak získal Nicolas Nezval. Bronzové medaile 
za třetí místo si vybojovali David Kopecký, Linda Wutko-
vá a  Tobias Nezval. Zpestřením tohoto soustředění bylo 
setkání, pár slov a společné foto s olympionikem a dlouhodo-
bým reprezentantem Pavlem Petřikovem.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny příznivce juda na turnaj, 
který se bude konat v adamovské sokolovně 12. listopadu. 

Trenér Tyl Jiří

Mistrovství České republiky 
seniorů 55+ Chrudim
Letošního Mistrovství České republiky v pétanque hráčů nad 
55 let konaného v  sobotu 10. 9. 2016 se v  Chrudimi zúčast-
nili i  zástupci adamovského klubu Fenyx Petanque Adamov 

ve složení Jiří Němec, Jiří Hromek a Jiří Charvát st.
Turnaj byl velmi kvalitně obsazen, celkem se zúčastnilo 33 tro-
jic z  celé České republiky. Hrálo se v  prostorách chrudimské 
klášterní zahrady na velmi těžkém terénu čtyřkolovým švýcar-
ským systémem.
Naši zástupci se mezi početnou konkurencí neztratili a ze čtyř 
utkání dokázali dvakrát zvítězit, což stačilo na hezké celkové 
22. místo. Mistrem České republiky se nakonec stal tým SLO-
PE Brno.
Děkujeme našim zástupcům za vzornou reprezentaci.

Z Brna do Brna přes Adamov
V  polovině září se Adamovem opět prohnal víc jak dvouset-
členný dav nadupaných a ke všemu odhodlaných nezdolných 
maratónců, kteří se sem počtvrté vydali od  plavecké haly 
z Brna – Řečkovic, když nejprve museli vycupitat na obávaný 
Babí lom a poté překonat nebezpečné skalní štíty. Od klášte-
ra ve Vranově upalovali štíhlonozí sportovci lesním klesáním 
do  probouzejícího se Adamova, kterým probíhali hned dva-
krát. Nejprve museli navštívit výšinu před Novým hradem 

Společné foto s reprezentantem Pavlem Petříkovem

Soustředění v Praze 
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a oběhnout Máchův památník a až poté rázně klesat po Doub-
ské cestě do ranně sobotního Adamova, aby se zde podruhé 
občerstvili a  nabrali síly k  dalšímu těžkému „výlezu“ na  roz-
hlednu Alexandrovka, kde na ně čekala jedna z kontrol. Favo-
rité se již dávno oddělili od těch o trochu pomalejších a smě-
řovali do blízké obce Babice nad Svitavou. Tato obec rozložená 
ve stráni vysoko nad řekou Svitavou prožívá právě nadšenou 
fotbalovou euforii z postupu svých fotbalových hochů do kraj-
ské soutěže po  dlouhých sedmdesáti (!) letech, když v  první 
odehrané polovině letošní podzimní sezony zatím řádili udat-
ní babičáci jako dravá štika v říčních vodách a požírali jednu 
fotbalovou rybku za druhou. Jaká to odlišnost od fotbalové-
ho projevu sousedního FK Adamov, který je zejména venku bit 
jako to příslovečné žito, všude, kam letos na podzim v rámci 
okresního přeboru přijel. 
Vraťme se však k  potícím se vytrvalcům. Po  odběhu z  Ba-
bic kolem sídla exreprezentanta v  maratonu a  ultramarato-
nu Ing.  Jardy Kocourka, museli závodníci a  závodnice zdolat 
velice nebezpečné klesání zvané Skok a  od  řeky Svitavy se 
trmácet k  řícmanickému arboretu a  odtud do  časové brány 
v Bílovicích nad Svitavou. Na řadě byl potom výstup ke komí-
nu a opětovné klesání k  řece Svitavě. Myší dírou k Útěchovu 
je čekal další běh do vrchu a za útěchovským sportovištěm se 
připomínala pátá kontrola a občerstvovačka. Sešup do Babích 
dolů k nově zrekonstruovanému rybníku přinesl překvapení. 
Zvláště milovníci koupání byli z  toho poněkud konsternová-
ni. Roční oprava hráze se jaksi nepovedla, neboť hráz ve spod-
ní části prosakuje a rybníček není proto zcela naplněn. I bobři 
by tuto práci zvládli lépe a příslušní stavebníci by za  to měli 
být popotahováni. Přes ostružinové houští nad rybníčkem po-
stupovali účastníci této běžecké taškařice na Horku, ležící nad 
Ořešínem, aby se pokochali pohledem na pasoucí se zde koně. 
Někteří z účastníků by určitě nepohrdli dalším posunem vpřed 
na hřbetech těchto ušlechtilých tvorů, ale to by pro ně zname-
nalo oprávněnou diskvalifikaci. 
Vedoucí závodník Jiří Čípa z  obce, kde se kdysi točili Všichni 
dobří rodáci, proběhl jako první kolem „olympijské“ studánky 
Nade vše je voda – To neró ine pano apo ola (Pindaros, Olym-
pijské zpěvy) a uháněl k Rakovci (pozor, ne k tomu u Brněnské 
přehrady, ale k tomu pod Kněží horou) a věřil si, že náskok již 
udrží. Druhý muž v  pořadí Petr Hének, reprezentující místo, 
před časem známé ligovým fotbalem, trpělivě šlapal k Pískům 
a okolo Soběšic (odtud jsou hlavní organizátoři tohoto závo-
du na 63 km) se ještě snažil Čípovi výhru znesnadnit. Ten však 
po  proběhnutí řečkovickým Podhájím mohl posléze s  úlev-
ným vydechnutím u  plavecké haly ukončit svůj vítězný běh, 
nebylo totiž ještě ani poledne a Jiří Čípa (Bystré u Poličky) to 
zvládl za čtyři a tři čtvrtě hodiny a stal se tak vítězem BRNĚN-
SKÉHO MASAKRU na  63 km se sedmiminutovým náskokem 
před dalším výtečníkem, jímž byl Petr Hének (AK Drnovice 
u  Vyškova). Třetí post si vybojoval bojovník ze slavkovského 
bojiště Jiří Petr (Kovalovice) v čase pět hodin šest minut, když 
sedm minut za ním doběhl první veterán Daniel Orálek (Mo-
ravská Slavia Brno), pro něhož to byla poslední příprava na je-
den z nejtěžších ultramaratonů na světě - Spartathlon (246 km 
z  Athén do  Sparty). Z  běžců okresu Blansko je nutné uvést 
výborné výkony Jiřího Partla (Synthon Blansko) - 16. místo 
za  šest hodin deset minut, Petra Koláře (Klub biatlonu Blan-
sko) - 9. místo v kategorii M 40 - 49 let v čase šest hodin dvacet 
osm minut, Stanislava Sotoláře (OB Veselice) šest hodin čtyři-
cet osm minut - 13. místo v kategorii M 40 - 49 let, a po těžkém 

zranění opět sportujícího, letos šedesátiletého Oldřicha Šper-
ku z Jedovnic, který byl nejlepší v kategorii M 60+ časem sedm 
hodin dvacet devět minut. Mezi ladnými ženštinami se vítězně 
prosadila Slovenka Slávka Ďurkačová časem šest hodin třicet 
pět minut, když babická (ale od Říčan u Prahy) Kristýna Jeřáb-
ková za ní zaostala dvanáct minut. Třetí ženou hodnou obdivu 
byla 47letá Jana Šindlerová, která zaznamenala čas sedm ho-
din sedmnáct minut a odsunula za sebe o pouhé dvě vteřiny 
Lenku Horákovou. Sedmou ženou v pořadí se stala Petra Krej-
sová z Boskovic v čase sedm hodin dvacet devět minut. Zná-
má organizátorka Moravského ultramaratonu a velice obětavá 
a oblíbená vytrvalkyně Vilmuša Podmelová z Moravské Slavie 
Brno se umístila v kategorii žen 45 - 54 let na 3. místě výkonem 
osm hodin padesát sedm minut (osobní rekord). 159 běhavých 
človíčků bylo šťastných, že závod zvládli, naproti tomu si 35 
nešťastníků pobrečelo, protože nebylo v  jejich silách dosáh-
nout cílové mety v limitu čtrnácti hodin. 
V kratší verzi Brněnského masakru na 30 km, který přes Ada-
mov nevedl, ale z Vranova trasa spěchala přímo do Útěchova 
a z něj již byla trať obou běhů společná, při čemž ovšem tři-
cítkáři startovali svůj závod později, se nejlépe projevil Daniel 
Rubic, který tuto trasu sfoukl za dvě hodiny pět minut a osm 
minut musel čekat, než se do cíle přiřítil Martin Jor z Lanškrou-
na. Nejlepší žena Magda Čípová trasu malého masakru zvlád-
la za dvě hodiny čtyřicet minut se čtyřminutovým náskokem 
na Ivanu Hrdličkovou z Černé Hory a osmiminutovým násko-
kem před Evou Černou z Brna. Nebožáčků, kteří tuto trasu ne-
zvládli, bylo pouze dvacet, úspěšných „plavců“ se prezento-
valo sto dvacet dva. Takže další okresní vytrvalci, kteří jste se 
ještě tohoto závodu nezúčastnili, příští rok na  značky! Vyjde 
vás to sice pěkně draho, ale to je v současnosti tvrdou normou 
skoro u všech běžeckých podniků. To pouze kdysi za socialis-
mu se běhalo ještě „za  lacino“. Ale to vy mladší už nepama-
tujete. 

 Pavel Košťál 

Šachy
Šachovou sezonu 2016 - 17 adamovského oddílu zahájila Olin-
ka Dvořáková starty na ME mládeže a na „Mistrovství ČR mlá-
deže v rapid šachu“. Svoji činnost také zahájil šachový kroužek 
mládeže. Jeho schůzky se konají v Městském kulturním stře-
disku na Ptačině každý v pátek od 14:30 do 16:30 hod.
Soutěže družstev se v tomto období teprve připravují. I v této 
sezóně adamovský šachový oddíl staví tři družstva. Áčko se 
pod vedením Pavla Masáka po třech letech vrátilo do II. ligy E. 
Béčko v Okresním přeboru Blanenska vede Petr Ležák a druž-
stvo si klade nejvyšší cíle. Céčko v Základní soutěži Blanenska 
budou opět tvořit mladí šachisté z kroužku mládeže doplnění 
„šachovými důchodci“ pod vedením Petra Bednáře.

MČR mládeže 2016 do 14 let v rapid 
šachu. Olga Dvořáková zlatá! 
MČR mládeže v rapid šachu do 14 let se hrálo ve dnech 10. - 
11. září 2016 v Klatovech. Celkem 203 hráček a hráčů mistrov-
ských kategorií bojovalo o přebornické tituly, medaile, poháry 
a věcné ceny.
V  prostorách klatovského kulturního domu Olga získala svůj 
druhý titul MČR. Tentokrát v  kategorii dvanáctiletých dívek. 
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Po prohře už ve druhém kole se stříbrnou Martinou Šťastnou 
zahájila Olga mohutnou stíhací jízdu. Ta vyvrcholila až v závě-
rečných vteřinách vítězné partie posledního kola. Souboj prv-
ních dvou děvčat rozhodlo při stejném počtu 7,5 bodů z 9 až 
třetí pomocné hodnocení ve prospěch adamovské hráčky.
Olince gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci na-
šeho oddílu a Adamova.

Mistrovství Evropy 
mládeže Praha 2016
17. - 28. srpna proběhlo v Praze Mistrovství Evropy mládeže. 
Rekordních 1309 účastníků ze 49 evropských států zvládlo 
v průběhu turnaje sehrát 5843 partií. Domácích hráčů bylo 185 
a nejlepšího výsledku z nich dosáhl Richard Stalmach z Frýdku 
- Místku, který získal v kategorii do 10 let bronzovou medaili.
Centrem šachového dění i ubytování nominovaných hráčů byl 
TOP HOTEL. Reprezentantka adamovského oddílu Olga Dvo-
řáková se na turnaj kvalifikovala 2. místem na MČR. V její ka-
tegorii G12 startovalo 100 děvčat. Olga získala solidních 4,5 
bodu z  9. Obsadila 52. místo, se stejným bodovým ziskem 
s nejlepší českou dívkou v této kategorii na 51. místě, Petrou 
Píšovou. 

pb

Memoriál Martina a Zdenka 
Tasche
Dne 24. 9. 2016 se konalo v prostorách Šipkového klubu Ada-
mov již sedmé mistrovství jižní Moravy veteránů – Memori-
ál Martina a Zdenka Tasche. Toto mistrovství pořádal Šipkový 
klub Adamov pod záštitou Jihomoravského oblastního šipko-
vého svazu a města Adamov. Mistrovství se konalo ve dvou ka-
tegoriích od 40 do 50 let a nad 50 let.
Vítězové jednotlivých kategorií se pak utkali o putovní pohár 
memoriálu. Po té následoval turnaj náhodně losovaných dvo-
jic. Nejlepší v každé kategorii obdrželi poháry, finanční odmě-
ny a věcné ceny. V ceně startovného bylo i bohaté občerstvení, 
které připravil kolektiv Šipkového klubu.
Celkovým vítězem a  majitelem putovního poháru se stal 
po vítězství nad Janem Zahradníkem Jaroslav Pátek. Poháry, 
finanční odměny a věcné ceny v každé kategorii po turnaji pře-
dával předseda ŠK Adamov Milan Dudík.

Výsledková listina:
 40 až 50 let nad 50 let dvojice

1. Pátek Jaroslav Zahradník Jan Pouchlý - Daška
2. Daška Pavel Komínek Jiří Konečný - Zahradník

3.
Dobrovolný 
Miroslav

Plachý Miroslav Vilímek - Neubauer

4. Neubauer Ivo Tlamka Jiří Sedláček - Komínek

5. Augustin 
Zdeněk, Antl 
Tomáš

Sedláček Jaromír, 
Pouchlý Miroslav

Sládeček -Tlamka

6. Réda - Šeba

7. Suchý Roman,  
Konečný 
Bedřich

Kulhavý František, 
Kubík Josef

Plachý - Antl

8. Ščudlová - Komárek

9. Sládeček 
Vladimír, 
Réda Martin, 
Komárek Jiří, 
Vilímek Dušan

Časnochová - Augustin
10. Kulhavý - Kubík
11.  Dobrovolný - Suchý

12.  
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Z vycházek Turistického 
oddílu
Vážení přátelé turistiky,
v sobotu 8. října se uskutečnily dvě vycházky. První, pod ná-
zvem „Rudické propadání bez váhání“, měla start na  hřišti 
v Rudici, kde jsme se zaregistrovali a dostali plánek trasy. Ta 
vedla okolo větrného mlýna v  Rudici, přes propadání, okolo 
Klostermannovy studánky, arboreta ve Křtinách, přes Jedov-
nice zpět do  Rudice. Na  trase byly dvě kontroly, první pod 
Proklestem a  druhá 
u  právě vyloveného 
rybníka Dymáku. V cíli 
každý účastník obdr-
žel Pamětní list.
Této vycházky se zú-
častnilo 14 členů, na-
šlapali jsme 16 km 
a vedla ji Marta. 
Druhá vycházka „Slo-
váckými vinohrady 
okolo Mutěnic aneb 
burčákový pochod“ 
měřila 8 km a  vedla ji 
Maruška Martincová. 

Tohoto putování osadou vinných sklepů se zúčastnilo 7 turis-
tů. Letos to bylo již 40. pokračování tradiční a hojně navště-
vované akce, která se koná pouze 1 x za rok. Po trase narazíte 
na sklepy Pod Dubňanskou horou a v cíli na Mutěnické bůdy. 
Občerstvení po celé trase je zajištěno místními vinaři.
Burčák je nápoj plný zdraví. Obsahuje obrovské množství pří-
nosných látek, vitamínů, enzymů, ovocných cukrů… Pití bur-
čáku je tedy pro Vaše zdraví. Pokud pití burčáku spojíte s turis-
tickou akcí, máte zdraví 2 x. 

Za turisty Irča Antoszewska

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

LUTRŠTÉK
Vycházka se uskuteční v sobotu 19. 11. 2016.
Délka vycházky 10 km.
Trasa: Dražovice – Lutršték – Slavkov
Terén: zvlněný 
Odjezd: ČD Adamov nádraží 7:39 hod., Brno 8:15 hod., Marefy 
9:07 hod. (bus 602)
Zpět: Slavkov Sp 14:06 hod. (dále po hodině), Brno 15:01 hod.
Jízdenka IDS 1 x 7 zón, 1 x 8 zón, nebo z/do Brna 5 zón
ČD: tam do Maref, zpět ze Slavkova
Vycházku vede: Irča Antoszewska

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom vám poděkovali 
za volební účast v Adamově  
při krajských a senátních volbách.
Děkujeme především za podporu, 
kterou jste hnutí ANO 2011 vyjádřili 
svými hlasy a pomohli nám tím k 
možnosti se  výrazně podílet na vedení 
Jihomoravského kraje.  

Vaší důvěry si velmi vážíme.
Soňa Bychlerová 
předsedkyně  
MO Adamov  
hnutí ANO 2011

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

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

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

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

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

 ♦ Koupím byt 2+1 nebo 3+1, Ptačina. Tel. č.: 720 598 284.
 ♦ Koupím byt v Adamově. Hotovost. Tel. č.: 724 118 370. 
 ♦ Prodám palivové dřevo, ceny již od  600 Kč/m, tel. č.: 

608 065 337. 
 ♦ Koupím byt v Adamově. Tel. č.: 774 193 566.
 ♦ Hledám ke koupi rodinný domek se zahradou v Adamově 

nebo v blízkém Adamova. Opravy nevadí, nabídněte pro-
sím. Tel. č.: 721 332 622.

 ♦ Prodám motorovou pilu Stihl MS 460, používaná 3 roky. 
Cena 10.000 Kč. Tel. č. 606 885 943.

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

 ♦ Hledám podnájem v  Adamově pro 2 osoby od  prosince 
2016 či ledna 2017. Tel. č. 776 896 972.

 ♦ Firma ADASPED, s.r.o. přijme spolehlivé řidiče mezinárodní 
a vnitrostátní dopravy, skupiny C, CE s profesním průkazem. 
Volné víkendy, dobré platové podmínky, firemní bonusy, 
kvalitní vozový park. Nástup možný ihned. Kontakt na tel. 
č. 774 183 580.

 ♦ Nabízím k  pronajmutí byt 2+1 na  ulici Petra Jilemnického 
po rekonstrukci. Volný ihned. Tel. č. 733 117 001.

 ♦ MUDr.  Košťálová Lenka, s. r. o. nabízí relaxační a  léčebné 
masáže, manikúru, pedikúru a kosmetiku. Termín a čas ob-
jednání dle domluvy. Volejte na tel. č. 704 202 622 nebo piš-
te na info@masazekosmetika.cz. 
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Tato nabídka platí od 1. 11. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

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.

BRNO
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Vánoční hvězda
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia) 
jednovýhonová nebo vícevýhonová, nejširší výběr velikostí, 
ø květináčů od 8 do 32 cm

LED žárovka
10 W/ E 27, 806 lm, ekvivalent 60 W klasické žárovky, 
teple bílá barva světla 3000 K, do vyprodání zásob

A+

GARANTUJEME VÁM 
NEJNIŽŠÍ CENU  

NA TRHU

Kvalitní stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,  
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

Dřevěné brikety
balení 8 kg, hranol M, z měkkého dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg, 
nízký obsah popela, vhodné pro denní topení

Masivní borovicové interiérové dveře Orkan 
výška 197 cm, bez povrchové úpravy a kování

Eco plné                     

1.490,-
6lux Eco prosklené   

1.890,-

od

1.490,-

kg

19,90

10 W

59,-
od 1 palety: 39,-

8 kg

42,- ZVEME VÁS TAKÉ K PŘÍJEMNÉMU  
POSEZENÍ DO NAŠEHO
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Pastviny    ///
Brno – Komín
/n     

Ing. Karel Hynšt
telefon:            

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

Pro klienta poptávám
větší byt s balkonem v 
Adamově, nabídněte.

   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 - 23 HD z 58 kanálů

Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2016 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

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

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

23 HD - 58 kanálů
celkem již v ceně !!!

NOVA již na všech zařízeních!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

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

BEZ set-top boxu 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

EN CZ

EN CZ EN CZ

EN CZ CZEN

CZHD

GO


