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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel
26.2.2017 16:00 Víkendové setkání s pohádkou - ČERVENÁ KARKULKA MKS Adamov
26.2.2017 16:00 Hokej muži: TJ Sokol Černá Hora - TJ Spartak Adamov TJ Spartak Adamov - oddíl ledního hokeje
3.3.2017 15:00 Výtvarná dílna Městský klub mládeže
4.3.2017 08:35 Vycházka - Podél Dyje TJ Spartak Adamov - oddíl turistiky
4.3.2017 09:00 Halový turnaj mladších žáků FK Adamov
4.3.2017 14:30 Halový turnaj starších žáků FK Adamov
6.3.2017 Dopoledne s pohádkou - „S TETINAMA ZPÍVÁNÍ LEPŠÍ JE NEŽ ZÍVÁNÍ“ MKS Adamov
9.3.2017 16:00 Vybíjená Městský klub mládeže
10.3.2017 20:00 Sedmý ples města ADAMOVA MKS Adamov
13.3.2017 17:00 Beseda se spisovatelkou IVANKOU DEVÁTOU MKS Adamov
14.3.2017 18:00 Zájezd do MDB - DONAHA! MKS Adamov
15.3.2017 17:00 Přátelské posezení s Kroužkem zpívání pro radost při MKS Adamov MKS Adamov
16.3.2017 17:00 Koncert - CIMBALLICA MKS Adamov
18.3.2017 06:50 Vycházka - Dálkový pochod Drahanskou vrchovinou TJ Spartak Adamov - oddíl turistiky
18.3.2017 09:00 Florbal: 23. kolo JM přeboru mužů TJ Sokol Adamov
19.3.2017 16:00 Víkendové setkání s pohádkou - POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA MKS Adamov
21.3.2017 09:00 Návštěva STUDIA ČESKÉ TELEVIZE V BRNĚ MKS Adamov
22.3.2017 14:00 Jarní bazárek v Městském klubu mládeže Městský klub mládeže
22.3.2017 18:00 Koncert vokální skupiny MOŠNY MKS Adamov
23.3.2017 17:00 Cestovatelská přednáška Milana Štourače BALKÁN 2 MKS Adamov
24.3.2017 17:00 Salonek dětských adamovských umělců MKS Adamov
25.3.2017 Zájezd do Prahy - představení „BYTNÁ NA ZABITÍ“ MKS Adamov
25.3.2017 09:00 Halový turnaj mladších přípravek FK Adamov
27.3.2017 14:30 Březnové „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ…“ MKS Adamov
28.3.2017 Zájezd do MDB - BÍTLS MKS Adamov
28.3.2017 14:00 „TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT…“ MKS Adamov
28.3.2017 15:00 Malování na sklo Městský klub mládeže
31.3.2017 17:00 Salon adamovských fotografů 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.

         

Město Adamov

a Městské kulturní středisko Adamov

si Vás dovolují pozvat na

SEDMÝ PLES MĚSTASEDMÝ PLES MĚSTA

A   D   A   M   O   V   AA   D   A   M   O   V   A

10. března 201710. března 2017

od 20 hodin do sálu MKS Adamovod 20 hodin do sálu MKS Adamov

Rezervace vstupenek na tel. 607 518 104.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na  54. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 1. 
2017 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 23. zase-
dání Kulturně informační komise konaného dne 23. 12. 2016 
a schválila vnitřní předpis č. 1/2017 Pravidla pro přijímání a vy-
řizování stížností a petic, s účinností od 17. 1. 2017.
Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ a ZŠ Ada-
mov o termínech zápisů k povinné školní docházce a k před-
školnímu vzdělávání pro rok 2017/2018, které se budou konat 
v dubnu a květnu. 
Byla schválena Licenční smlouva č. FP 49 pro zřízení a provoz 
základního místa FAMILY POINT místo pro rodinu, které bude 
zřízeno v prostorách Městského klubu mládeže.
Se společností E.ON Distribuce a. s. byla uzavřena smlouva 
o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající 
v umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN reali-
zované v rámci stavby „Adamov – úprava DS, Mužík“ a smlou-
va o zřízení věcného břemene - umístění distribuční soustavy - 
kabelového vedení NN a pojistkové skříně realizované v rámci 
stavby „Adamov – úprava DS, Kubíček“.
Byl schválen záměr provést stavbu na pozemku parc.č. 392/2 
v  k. ú. Adamov – provedení kabelového vedení NN v  rámci 
stavby „Adamov – úprava DS, Jandáková“. 
Vzhledem ke změnám v podnikatelské sféře byl aktualizován 
Plán činnosti orgánů města Adamova, který se týká organiza-
ce činností města při mimořádných událostech.
Rada města Adamova vzala na  vědomí výpověď smlouvy 
o pronájmu části pozemku pod obchodním domem na Sme-
tanově náměstí za účelem umístění novinového stánku, která 
bude ukončena k 31. 3. 2017.
V Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 bude 
ke dni 28. 2. 2017 dohodou ukončena smlouva o nájmu bytu 
zvláštního určení. Doporučení na  uzavření nové nájemní 
smlouvy bude Radě města předloženo po aktualizaci žádostí 
o byt v DPS a zasedání pracovní skupiny, která sestaví pořadí 
žadatelů.
Byla schválena zadávací dokumentace k  otevřenému řízení 
na  veřejnou zakázku na  služby „Svoz komunálního odpadu 
pro město Adamov 3“ a složení hodnotící komise pro otevírání 
nabídek účastníků otevřeného řízení.
Byl schválen Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  výpůjčce č. 3/2012 
na  užívání hasičského velitelského automobilu VEA – BMW 
316i, kterým se mění doba výpůjčky na dobu neurčitou.

K  zajištění možnosti plateb občanů na  pokladně MěÚ pro-
střednictvím platebních karet byl uzavřen Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží a slu-
žeb a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím. 
Na závěr vzala Rada města Adamova na vědomí změnu rozpi-
su rozpočtu č. 19/2016.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

Ze svodky MP Adamov
Vybrané události z ledna 2017 konkrétně:
♦ Na několik hodin zaměstnala strážníky odpolední dopravní 
nehoda kamionu v Josefově, jehož řidič nezvládl řízení a vyjel 
mimo komunikaci. Na místě zasahovalo několik jednotek ha-
sičů, kteří měli s vyproštěním kamionu nemalé starosti. Stráž-
níci usměrňovali provoz na komunikaci až do pozdních večer-
ních hodin. 
♦ Řekněme rozporuplný telefonát přijali strážníci MP Adamov, 
ve kterém je žádal muž (zjevně pod vlivem alkoholu), aby mu 
strážníci nalezli jeho partnerku, která odešla z restauračního 
zařízení (také pod vlivem alkoholu) poté, co se pohádali. Stráž-
níci muži vysvětlili, že by měl sám usilovat o to, aby partner-
ku nalezl a zejména provedl pátrání v místě jejich společného 
bydliště, jestli tam přítelkyně neodešla. Na  to strážníky muž 
informoval o  tom, že má v  restauraci hodně osobních věcí 
a všechny je sám neunese, aby se šel podívat, a ať mu strážníci 
partnerku najdou. To už bylo na strážníky příliš a muži rázně 
vysvětlili, že taková oznámení nepřísluší strážníkům MP Ada-
mov. I přes to strážníci prověřili, zda je jeho přítelkyně v pořád-
ku a našli ji zanedlouho opodál restaurace. Žena byla v pořád-
ku a nepotřebovala pomoc strážníků. 
♦ V měsíci lednu řešili strážníci hned dva případy sporů mezi 
sousedy v bytových domech. 
Prvním případem byl mladý muž, který zřejmě překročil míru 
únosnou pro pochopení oslavy kolaudace jeho nového bydle-
ní. Když ho tedy starší pán šel upozornit na to, že je již noční 
klid a ať oslavu ukončí, mladík do něj několikrát strčil a často-
val ho nevybíravými slovy. Za toto jednání byla mladíkovi ulo-
žena bloková pokuta.
Druhý případ byl podobný, došlo zde také k  rušení noční-
ho klidu, kdy jeden ze sousedů šel druhého na  jeho chování 
upozornit. Bohužel se strhla hádka, ve které došlo k napade-
ní. Jelikož došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu, 
byla celá věc zadokumentována a předána k dalšímu šetření 
na PČR Blansko. 
Podobných oznámení na  rušení nočního klidu v  těchto 
dnech přibývá. Je však nutné říci, že je potřeba rozlišit rušení 
nočního klidu od řekněme hlučnějšího užívání domácnosti. 
V praxi to znamená, že dupání a bouchání dveřmi, které je 
slyšitelné od sousedů v nočních hodinách, většinou nenapl-
ňuje skutkovou podstatu přestupku a nelze je tedy projednat 
jako rušení nočního klidu. Strážníci v těchto případech mu-
sejí konstatovat, že nedošlo k přestupku, tedy nelze věc stráž-
níky projednat. Neznamená to však, že by strážníci nechtěli 
pomoci, ale v některých případech (ze zákona) nemohou. 

Úřední den Finančního 
úřadu Blansko v Adamově
Ve spolupráci s Finančním úřadem v Blansku se na zákla-
dě dlouhodobého zájmu uskuteční úřední den v Adamo-
vě, aby i v letošním roce mohli poplatníci využít možnost 
konzultací s pracovnicemi FÚ před termínem podání da-
ňových přiznání.
Tento úřední den FÚ se uskuteční ve  středu 15. 3. 
2017 v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 v zaseda-
cí místnosti Městského úřadu Adamov.
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♦ Řekněme „náhodou“  se strážník ocitl u úrazu malého chlap-
ce, který upadnul na schodech a způsobil si tržnou ránu na ob-
ličeji. Matka žádala strážníka o poskytnutí lékařského materiá-
lu pro provedení ošetření zranění. Strážník matku i s chlapcem 
pozval na  služebnu MP Adamov, kde jim poskytnul zázemí 
do doby, než se na místo dostavil vůz ZZS, který je oba převezl 
k odbornému ošetření. 

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Pečovatelská služba  
v Adamově
„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází 
na  pomoc a  krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece 
přichází, i když nevím jak a odkud“ 

Mahátmá Gándhí 

Pečovatelská služba města Adamova je zařazena do or-
ganizační struktury Městského úřadu v  Adamově, od-
boru sociálních a  správních věcí se sídlem Pod Horkou 
101/2, Adamov, 679 04. 
Osobou odpovědnou za  provoz, kvalitu sociálních služeb 
a  za  tým pracovníků pečovatelské služby je vedoucí odboru 
sociálních a správních věcí Městského úřadu v Adamově. 
Kontakt: Mgr. Dobra Moserová, 1. patro, dveře číslo 24, tel. 
516 499 624, mob. 602 788 015, e-mail social@adamov.cz
Pracovní tým Pečovatelské služby v  Adamově, pracovnice 
v  sociálních službách, provádějící přímo výkon služeb, síd-
lí v  prostorách Domu s  pečovatelskou službou v  Adamově 
na ulici Komenského č. 1. 
Kontakt: terénní pracovnice Věra Kovářová a Miroslava Ma-
noušková, tel. 723 755 352, pracovnice v DPS Marie Vrtělová, 
tel. 773 680 067. 
Pečovatelská služba města Adamova poskytuje pomoc obča-
nům se zdravotním postižením a seniorům, kteří dosáhli věku 
rozhodného pro přiznání starobního důchodu, žijícím trvale 
nebo dlouhodobě na území města Adamova a jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby. Věková struktura cílové skupiny 
je dospělý 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let, starší senio-
ři – nad 80 let. 
Pečovatelská služba je poskytována občanům v  je-
jich přirozeném prostředí, tedy v  bytech a  domech, 
ve kterých žijí, pokud se nacházejí na území města Adamova. 
Místem poskytování pečovatelské služby jsou byty občanů 
bydlících v Domě s pečovatelskou službou a obydlí ostatních 
občanů na území města Adamova. 

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, 
 • poskytnutí strany nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Služba se poskytuje za  úplatu, kdy informace o  cení-
ku je součástí každé návštěvy u klienta v případě jeho zájmu 
o  tuto službu. Je rovněž zveřejněn na  stránkách města Ada-
mov www.adamov.cz, a to v sekci Odkazy a rady, Pečovatel-
ská služba. 

Pečovatelská služba města Adamova je financována nejenom 
z rozpočtu města Adamova, ale je spolufinancována i Jihomo-
ravským krajem. 
Upozorňujeme zájemce, že se mohou se svými poža-
davky na tuto službu obrátit, stejně jako mohou po-
dat žádost do Domu s pečovatelskou službou v Ada-
mově na ulici Komenského 1, kde je tato pomoc poskyto-
vána v běžné pracovní době od 7.30 – 15. 30 hodin. 
Podmínky pro přijetí do DPS v Adamově jsou obecně věk nad 
65 let a potřeba této péče, občan města Adamova s věkem pod 
65 let, příjemce invalidního důchodu III. stupně, jehož zdra-
votní stav vyžaduje bezbariérovou úpravu bydlení nebo ob-
čan starší 63 let, kterému byl vlivem nezaviněných okolností 
ze strany pronajímatele ukončen nájem z bytu. Bližší informa-
ce jsou zveřej-
něny na  strán-
kách www.ada-
mov.cz – v sekci 
Odkazy a  rady, 
P e č o v a t e l s k á 
služba, DPS Ko-
menského. 

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM  
I DOSAVADNÍ PŘÍZEŇ  A BUDEME  
SE TĚŠIT NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI S VÁMI 

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 01. 02. Zdeněk Stloukal, 82 roky, Dvořákova 5
 01. 02. Ladislav Nezval, 70 roků, Fibichova 16
 03. 02. Robert Červený, 87 roků, Družstevní 9
 06. 02. Milan Matějka, 80 roků, Komenského 17
 12. 02. Vlasta Unzeitigová, 81 rok, Sadová 18
 16. 02. Libuše Mikulová, 85 roků, Petra Jilemnického 9
 19. 02. Helena Ondráčková, 81 rok, Komenského 21
 19. 02. Danuše Fejfarová, 80 roků, Petra Jilemnického 13
 27. 02. MUDr. Jaroslava Patáková, 83 roky, Komenského 13
 27. 02. Jana Červená, 81 rok, Družstevní 9

Úmrtí
 17. 01. Emilie Procházková, roč. 1922, Petra Jilemnického 4
 19. 01. Květoslava Sůvová, roč. 1930, Osvobození 12
 02. 02. Ing. Zdeněk Rybář, roč. 1932, Komenského 5
 02. 02. Františka Fojtová, roč. 1928, Petra Jilemnického 8
 12. 02. Alois Matuška, roč. 1949, Petra Jilemnického 9

Změna v jízdním řádu MHD 
Adamov
Oznamujeme občanům změnu čekání u spoje č. 54 s od-
jezdem v 20.01 h z Horky, točny. Čekání autobusu bude 
probíhat na žel. zastávce od 20.07 h do 20.17 h, kdy od-
jede dále na žel. stanici na odjezd ve 20.20 h dle jízdní-
ho řádu. Doporučujeme občanům, cestujícím tímto spo-
jem k vlaku směr Brno, aby vystoupili již na žel. zastávce 
a přestoupili na vlak s odjezdem v 20.11 h do Brna. 

Komise MHD
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Události ve městě
Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Oznamujeme občanům města Adamova, že od 20. března 
2017 do 25. března 2017 budou ve městě Adamově přista-
veny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného od-
padu. 
Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, kte-
rý s ohledem na své rozměry nelze odložit do popelnic nebo 
kontejnerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, po-
hovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), 
umyvadla, toalety, kočárky, pneumatiky, drátěné sklo, zrca-
dla, části kuchyňských linek atd. Ukládání objemného odpa-
du do  přistavených kontejnerů je určeno pouze pro občany 
města Adamova. Do  velkoobjemových kontejnerů je zaká-
záno ukládat nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, 
stavební suť a  dále odpad, pro který jsou určeny kontejnery 
na tříděný odpad (papír, plasty a sklo). 
Žádáme občany, aby z  důvodu skladnosti a  co největší-
ho využití objemu přistavených kontejnerů ukládaný od-
pad rozkládali. 
Jakmile dojde k naplnění přistavených kontejnerů na určeném 
místě, budou odvezeny a tím bude svoz v tomto místě ukon-
čen.
Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené kontejne-
ry, a to před jejich přistavením, během jejich přistavení 
i po jejich odvozu z určeného stanoviště. 
Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude posu-
zováno jako vytváření černé skládky pod pokutou 1 000 Kč.

Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistave-
ných kontejnerů ve  stanoveném čase a  místě dle 
následujícího časového harmonogramu:

Pondělí 20. března 2017 cca v 16.00 hod.
 • ul. Sadová - parkoviště nad školou (1 kontejner)
 • ul. Sadová - zatáčka u Farinky (1 kontejner) 
 • ul. Komenského 6 - u bývalého internátu (1 kontejner) 

Úterý 21. března 2017 cca v 16.00 hod. 
 • ul. Neumannova - parkoviště u lesa (2 kontejnery) 
 • ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky (2 kontejnery)
 • ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner)

Středa 22. března 2017 cca v 16.00 hod. 
 • ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště (2 kontejnery)
 • ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontejner)

Čtvrtek 23. března 2017 cca v 16.00 hod.
 • ul. Družstevní - parkoviště (2 kontejnery) 
 • ul. Fibichova - u bývalého obchodu (1 kontejner)

Pátek 24. března 2017 cca v 16.00 hod. 
 • ul. Plotní - u vjezdu ke garážím (1 kontejner) 
 • ul. Mírová - u hřiště (1 kontejner) 
 • ul. U Kostela – u dětského zdrav. střediska (1 kontejner) 

Sobota 25. března 2017 cca v 9.00 hod. 
 • ul. P. Jilemnického - parkoviště u hřiště (2 kontejnery)
 • ul. P. Jilemnického - parkoviště na konci ulice (1 kontejner) 

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přista-
vení kontejnerů, je možné tento odpad odvézt na sběr-
ný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov (tel. 
516 446 440), kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10-
18 hod. mimo státem uznané svátky.

Harmonogram mobilního 
svozu nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 25. 
března 2017 bude ve městě Adamově probíhat mobilní svoz 
nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit životní 
prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbor-
nou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad odevzdat. 
Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, 
zbytky barev, lepidla, ředidla, oleje, olejové filtry, kyseliny, zá-
sady, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečiš-
těné nádoby od barev, ředidel, olejů, sprejů, čisticích prostřed-

ANKETA – rozšíření spojů 
MHD o víkendech a svátcích 

F RUM2016
Z D R A V É H O M Ě S T A A D A M O V

Anketní lístek, který jste našli uvnitř Zpravodaje, se týká 
rozšíření spojů MHD o víkendech a svátcích. Požadavek 
na  rozšíření spojů o  víkendech a  svátcích byl umístěn 
na druhém místě v žebříčku 10-ti nejzávažnějších problé-
mů Adamova, které uvedli občané našeho města v anke-
tě uskutečněné v souvislosti s konáním Fóra 2016. 
Budete-li využívat MHD o víkendech a svátcích, vyplňte 
prosím přiložený anketní lístek a odevzdejte jej do pon-
dělí 6. 3. 2017 do schránek, které jsou k tomuto účelu 
umístěny v následujících obchodech:
Prodejna potravin Vít Uhlíř na Družstevní ulici
Supermarket Albert
Prodejna ENAPO na Sadové ulici
Předem děkujeme všem občanům Adamova, kteří se to-
hoto anketního šetření zúčastní. 

Komise MHD a Komise PZMA a MA21
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Čtvrtý maškarní ples města 
Adamova ve fotografiích
Fotografiemi chceme připomenout 4. maškarní ples města 
Adamova, který se konal dne 21. ledna 2017 v sále MKS Ada-
mov. Za  pořadatele děkujeme všem zúčastněným maskám 
a  příští rok na  viděnou při skvělé zábavě s  hudbou na  přání 
od začátku do konce.

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 březen 2017
středa 1. 3. Stolní hry 
čtvrtek 2. 3. Promítání filmu od 15:30
pátek 3. 3. Posezení a pokec 
úterý 7. 3. Posilovna zdarma od 14:30 
středa 8. 3. Tvořivá dílna
čtvrtek 9. 3. Promítání filmu od 15:30 
pátek 10. 3. Stolní hry 
úterý 14. 3. Posilovna zdarma od 14:30 
středa 15. 3. Stolní hry 
čtvrtek 16. 3. Promítání filmu od 15:30 
pátek 17. 3. Posezení a pokec 
úterý 21. 3. Posilovna zdarma od 14:30 
středa 22. 3. Tvořívá dílna
čtvrtek 23. 3. Promítání filmu od 15:30 
pátek 24. 3. stolní hry 
úterý 28. 3. Posilovna zdarma od 14:30 
středa 29. 3. Stolní hry 
čtvrtek 30. 3. Promítání filmu od 15:30
Pátek 31. 3. Posezení a pokec 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Úterý 28. 3. 2017
MALOVÁNÍ NA SKLO
Od  15:00 budeme malovat jarní obrázky určené k  výzdobě 
oken a zrcadel. S sebou si přineste barvičky na sklo.

ků atd. V rámci svozu nebezpečného odpadu je možné obsluze 
odevzdat elektrospotřebiče podléhající zpětnému odběru.
Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítom-
nosti odborné obsluhy, ale je nutné vždy vyčkat jejího 
příjezdu na určené stanoviště. 

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze 
ve stanoveném čase a místě dle následujícího časo-
vého harmonogramu:

Sobota 25. března 2017 
Sadová – parkoviště nad školou 08.00 – 08.30 hod.
Komenského 6 (býv. internát) 08.35 – 09.05 hod.
Komenského (Hradčany) – parkoviště 09.10 – 09.40 hod.
U Kostela – parkoviště 09.45 – 10.15 hod.
Plotní – u vjezdu ke garážím 10.20 – 10.50 hod. 
Mírová – u hřiště 10.55 – 11.25 hod.

- bezpečnostní přestávka (50 minut)

Fibichova a Zahradní – u křižovatky 12.15 – 12.45 hod.
Družstevní – parkoviště 12.50 – 13.20 hod.
Neumannova 2 – parkoviště 13.25 – 13.55 hod.
Dvořákova a Opletalova (křižovatka) 14.00 – 14.30 hod.
Údolní (u křižovatky) 14.35 – 15.05 hod.
P. Jilemnického (parkoviště) 15.10 – 15.40 hod.

V  případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního 
svozu nebezpečných odpadů je možné tento odpad odvézt 
na  sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov 
(tel. 516 446 440), kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10-
18 hod. mimo státem uznané svátky. Baterie a  monočlánky 
lze také odložit v elektroprodejnách, do červených kontejne-
rů umístěných u Domu služeb na ul. Družstevní 1, u dětského 
hřiště na ul. P. Jilemnického a u Domu s pečovatelskou službou 
na ul. Komenského 1 nebo do sběrného boxu v budově MěÚ 
Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, které nebyly spotřebovány, 
nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby, je třeba odevzdat v  lé-
kárnách.

Odbor správy majetku města

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

AKCE na BŘEZEN:
Pátek 3. 3. 2017
VÝTVARNÁ DÍLNA
Společná tvorba obrázků pro Salon dětských adamovských 
výtvarníků. S  sebou si přineste vodové a  temperové barvy.  
Začátek v 15:00 hodin.

Čtvrtek 9. 3. 2017
VYBÍJENÁ
Turnaj ve vybíjené pro všechny věkové kategorie. 
Začátek v 16:00 hodin.

Středa 22. 3. 2017
JARNÍ BAZÁREK 
Do  klubového bazárku můžete přijít prodat, nakoupit nebo 
i  vyměnit nepotřebné oblečení nejen pro děti, hračky, spor-
tovní vybavení a jiné věcičky, které vám doma překáží a jiné-
mu mohou ještě posloužit. Od 14:00 hodin.
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Kultura
Vzpomínka

Dne 7. února by se dožil 85. 
narozenin pan Josef Hnátovič. 
Kdo jste ho znali a  měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 
Stále nezapomínají manželka 

a synové s rodinami.

Dne 6. března vzpomeneme 
smutné 10. výročí úmrtí paní 
Anny Herzánové. Kdo jste ji 
znali, věnujte jí prosím tichou 
vzpomínku. 

S úctou vzpomínají 
manžel a dcery Jana 
a Blanka s rodinami.

Dne 20. března vzpomeneme 
první smutné výročí, co nás na-
vždy opustil náš milovaný ta-
tínek, dědeček a  pradědeček, 
pan Miroslav Zemánek. Kdo 
jste ho znali a  měli rádi, vě-
nujte mu spolu s  námi tichou 
vzpomínku. 

S láskou stále vzpomínají 
dcera a synové s rodinami. 

Dne 26. března vzpomeneme 
první výročí úmrtí mého 

manžela, tatínka a dědečka, 
pana Milana Bracka. 

Všichni, kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu společně 
s námi tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná manželka, 
dcera a syn s rodinami.
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Cesta k Velikonocům 
Slovo „půst“ má v češtině málo vhodný název, protože nevy-
jadřuje zcela obsah a  náplň období přípravy na  Velikonoce. 
Lidové slovo půst pro označení tohoto období poněkud jeho 
význam zužuje, jakoby výlučnou a hlavní náplní bylo odříkání 
a skutky pokání. Nechci tím říci, že by k tomuto času nepatřily, 
ale netvoří jádro Velikonoc. To je někde jinde.
Co je obsahem této doby? Kristus to vyjádřil slovem: „Obraťte 
se!“ V řecké oblasti to vyjádřili slovem: „Změňte své smýšlení!“ 
„Obraťte se!“ – to znamená revoluční změnu ve vlastním živo-
tě. Tak silné a razantní jsou výzvy Písma, výzvy Božího slova.
„Buďte svatí a dokonalí, jako je váš nebeský Otec“, říká nám 
Pán Ježíš. Tohle po  nás Pán Ježíš chce. To je Ježíšovo přání. 
Buďte svatí.
Máte rádi maso? No samozřejmě. Tak si ho vezměte a snězte 
– můžete i v pátek, ale máte povinnost nahradit to nějakým 
jiným skutkem sebezáporu, nebo dobrým skutkem ve formě 
lásky k bližnímu. Navštívíte jej, obstarejte, co on udělat nemů-
že a podobně. 
Tak si neukládejte žádné nervy ničivé posty. Snažte se spíše 
být laskaví, modlete se, za hodné i nehodné, nebuďte navzá-
jem k sobě tvrdí a hašteřiví a hlavně si navzájem odpouštějte. 

 Zpracoval Pavel Lazárek, farář v Adamově

Novinky z brněnské ZOO
Nová aplikace přiblíží návštěvníkům brněnské ZOO 
zajímavosti ze života zvířat.

Chcete nás mít přečtené? Vyzkoušejte zooaplikaci!
Bezplatná aplikace, která funguje od  ledna 2017, popisuje 
zvířata v ZOO Brno netradičním a zajímavým způsobem. Ná-
vštěvníci si jednoduše načtou QR kód u  expozic se zvířaty 
a přečtou si pak vtipné a napínavé příběhy o zvířatech. Záro-
veň upozorňuje na aktuální události a komentovaná krmení. 
V současné době aplikace nabízí informace o všech zvířatech 
kolem hlavní procházkové trasy, tedy o 73 druzích zvířat. 
Aplikace vznikla ve  spolupráci ZOO Brno a  Masarykovy uni-
verzity (MU). Na  projektu se podíleli pracovníci Ústavu čes-
kého jazyka Filozofické fakulty MU a  studenti z  MU, oboru 
Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, pod vede-
ním Mgr.  Dany Hlaváčkové, Ph.D.  „Studenti dostali za  úkol 
především tvorbu textů o zvířatech. A to hned ve dvou vari-
antách: ve verzi pro děti a pro dospělé. Snažili se psát texty 
zajímavým, kreativním způsobem. Museli si zjistit potřebné 
informace, které konzultovali s chovateli a kurátory ze ZOO 
Brno,“ popisuje záměr Hlaváčková.
Aplikace nabízí velmi specifické informace o  obyvateli kon-
krétní expozice – například jeho jméno, oblíbené jídlo. „V tuto 
chvíli máme u  zvířat cedulku se základními informacemi, 
aplikace má ale poskytnout něco navíc. Do budoucna v ní 
chceme nabídnout i bonusy. U některých zvířat si například 
bude možné pustit zvuk a nebude chybět ani kvíz nebo lin-
gvistické zajímavosti,“ doplňuje tisková mluvčí Zoo Brno Ga-
briela Tomíčková
Vývoj aplikace trval více než rok. Finančně ji podpořila MU, 
která na ni přispěla prostřednictvím Centra pro transfer tech-
nologií a  financí na  humanitní projekty Proof of Concept. 
Na její tvorbě se výrazně podílel Mgr. Marek Grác, Ph.D., de-

signér Kevin Scherrer a samozřejmě studenti oboru Český ja-
zyk se specializací počítačová lingvistika.
Aplikace je ke stažení v Google Play a iTunes.

Záchranná stanice  
v Jinačovicích už přijala téměř 800 zvířat
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, kterou Zoo Brno 
provozuje v  Jinačovicích, má za  sebou dva roky působení 
(otev řená byla 2. února 2015). V prvním roce přijala stanice 227 
zvířat v nouzi a její pracovníci měli v terénu 169 zásahů. V roce 
2016 bylo zásahů 281 a přijatých zvířat 545. Počet telefonátů 
do záchranné stanice v loňském roce přesáhl 750.
„Nejčastěji jsme přijímali netopýry, ježky, menší druhy ptá-
ků a mláďata osiřelých veverek. Starali jsme se také o dravce, 
sovy, jezevce, srnce, lišku, zajíce nebo užovku,“ říká vedoucí 
záchranné stanice Jana Švaříčková. 
Zatím nejvzácnějším živočichem, přijatým do záchranné sta-
nice, byl netopýr jižní, který u nás patří k silně ohroženým dru-
hům. Vysíleného samečka objevili lidé v listopadu 2015 v bytě 
v Brně-Žabovřeskách. Netopýr v záchranné stanici přezimoval 
a do přírody se vrátil v květnu 2016.
„Velmi oceňujeme snahu pomoci, ale dříve, než se zvířete 
sami ujmete, kontaktujte nás. V  některých případech totiž 
zvířata cizí pomoc nepotřebují,“ doplňuje Švaříčková a připo-
míná příběh z Brna-Jundrova, kde děti našly mláďata pěnkavy 
a ve snaze pomoci je daly do plastového kyblíku, který zavěsily 
na strom. Pracovníci stanice zjistili, že ptáčata už byla samo-
statná a z kyblíku měla problém vylétnout. Proto je přesunuli 
do keře a zajistili jim tak bezpečnější úkryt. 
Záchranná stanice v  Jinačovicích má čtyři zaměstnance, ve-
terinárního lékaře a  pracovníka odchytové služby. Nalezené 
zvíře v nouzi můžete ohlásit na nonstop telefonu: 702 137 837. 

Ježek východní, několik dní starý

Veverka obecná třítýdenní
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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 BŘEZNU 2017 SI VÁS 
DOVOLUJEME POZVAT:

 Î 6. března 2017
v 8:45 hodin do sálu MKS Adamov (Ptačina)
v 10:30 hodin do výstavní síně MKS Adamov (Horka) na
DOPOLEDNE 
S POHÁDKOU: 
„S TETINAMA ZPÍVÁNÍ 
LEPŠÍ JE NEŽ ZÍVÁNÍ“ 
Brněnské písničkové teti-
ny Matylda a  Klotylda si 
za  dětmi přijedou zpívat 
a  povídat o  jaru a  Veliko-
nocích. 
Vstupné: 40 Kč

 Î 13. března 2017
v 17:00 hodin do sálu MKS Adamov (Ptačina) na
BESEDU SE SPISOVATELKOU  
IVANKOU DEVÁTOU 
spojenou s vyhlášením 
„nej“ čtenáře – 
návštěvníka knihovny 
MKS Adamov za rok 2016
Přijměte pozvání na  setkání při 
kávě s  herečkou a  spisovatelkou 
Ivankou Devátou. V rámci této akce proběhne vyhlášení „nej“ 
čtenáře naší knihovny (ženy, muži, děti) za rok 2016.
Vstupné: 50 Kč

 Î 14. března 2017
Začátek představení: v 18:00 hodin 
ZÁJEZD DO MĚSTSKÉHO DIVADLA 
BRNO: „DONAHA!“
Muzikál, stejně jako 
film, vypráví o  partě 
nešťastných kamarádů 
ocelářů, kteří přijdou 
ve  stejném okamžiku 
o  práci. Jejich snaha 
najít nové uplatnění 
nemá úspěch, a tak z či-
rého zoufalství založí 

taneční striptérskou skupinu. Co na tom, že fyzicky ani věkem 
obvyklé představě o profesionálních striptérech neodpovída-
jí…
Cena zájezdu: 570 Kč, 400 Kč – studenti, senioři

 Î 15. března 2017
v 17:00 hodin do sálu MKS Adamov (Ptačina) na
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ S KROUŽKEM ZPÍVÁNÍ 
PRO RADOST PŘI MKS ADAMOV 

Srdečně zveme rodinné příslušníky, přátele a známé na pod-
večer při moravské písničce, kde se můžete zaposlouchat 
do známých i méně známých písniček v podání Kroužku zpí-
vání pro radost při MKS, ale můžete si spolu s nimi také pís-
ničky zazpívat.
Vstupné dobrovolné. 

 Î 19. března 2017
v 16:00 hodin do sálu MKS Adamov (Ptačina) na
VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ S POHÁDKOU: POHÁDKOVÁ 
ŠKOLIČKA
Děti spolu s  rodiči zve-
me na  setkání se čle-
ny skupiny „Kamarádi“ 
- Vojtou a  Dášou, kteří 
dětem přijedou zahrát 
pohádky „O veliké řepě“ 
a  „Budka v  poli“. Před-
stavení je doplněno pís-
ničkami a scénkami. 
Vstupné: 40 Kč

 Î 21. března 2017
Zájezd, v rámci kterého navštívíme
STUDIO ČESKÉ TELEVIZE V BRNĚ
V  loňském roce bylo v Brně Líšni uvedeno do provozu nové, 
moderní studio České televize. Pokud máte zájem navštívit 
tyto prostory o  dozvědět se více o  práci brněnského studia, 
přijměte pozvání k jeho návštěvě. 
Exkurze je zajištěna na 9. hodinu. Bližší informace při přihlá-
šení.
Cena zájezdu: 50 Kč

 Î 23. března 2017
v 17:00 hodin do salonku MKS Adamov (Ptačina) na
CESTOVATELSKOU PŘEDNÁŠKU MILANA 
ŠTOURAČE: BALKÁN 2
V  březnu do  Adamova zavítá 
cestovatel Milan Štourač, aby se 
s vámi podělil o zážitky z návště-
vy Slovinska, Chorvatska, Černé 
Hory, Kosova a Makedonie
Vstupné: 40 Kč
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  KONCERT

      hudebního uskupení - 

16. března 2017

v 17 hod. v MKS Adamov

Hudební uskupení Cimballica bylo založena v roce 2010 Filipem Prechtlem, kdy oslovil
pětici muzikantů z Brna. Filip Prechtl je vedoucí, manager, a také je autorem všech aranží.
Jeho hlavním záměrem bylo spojit žánr populární a filmové hudby a takto pro posluchače
vytvořit nový hudební zážitek, který nadchne a pobaví. Cimballica přínáší originální díla,
odvážné aranže, neobvyklé hudební kombinace, nový image a tradiční pojetí vážné hudby,

folkloru a filmové hudby se chystá obohatit svými cross-žánrovými projekty. I obsazení tělesa
je lehce nadstandartní a spíše připomíná malý orchestr. Klasické uspořádání cimbálové

muziky je dále rozšířeno o druhý kontrabas a violencello.

  Koncert vokální skupiny Koncert vokální skupiny MOŠNYMOŠNY

22. března 201722. března 2017
v sále MKS Adamov od 18:00 hodinv sále MKS Adamov od 18:00 hodin

Brněnská vokální skupina MOŠNY: její repertoár tvoří zejména vícehlasé původní písně z dílny
Ivo Cicvárka, ale i skladby z různých žánrů ve vokální úpravě kapelníka Jiřího Mrázka ( písně z
muzikálů, spirituály, gospely, skotské a irské balady, či kousky z klasické hudby). Řada z nich je

v a cappellové úpravě. 
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 Î 25. března 2017
Zájezd do Prahy
DIVADLO NA VINOHRADECH – 
NA PŘEDSTAVENÍ „BYTNÁ NA ZABITÍ“
Na  výlet do  Prahy 
se tentokrát vypra-
víme vlakem. Cílem 
návštěvy je Diva-
dlo na Vinohradech, 
a zde v odpoledních 
hodinách uvádě-
ná komedie „Bytná 
na  zabití“, která by 
měla být „znameni-
tou situační komedií s napínavou kriminální zápletkou, zalo-
ženou na nezdolné vitalitě jedné herečky (Libuše Švormová) 
a gagové sehranosti „zlodějského kvintetu“ herců (Ivan Řezáč, 
Václav Vydra, Filip Blažek, Martin Zahálka a Lukáš Příkazký)“.
Cena zájezdu: 780 Kč zahrnuje dopravu a vstupné (místa v 1. 
a 2. řadě)
Bližší informace a  přihlášky na  tel. 607  518  104 nebo mks@
mks-adamov.cz. 

 Î 30. března 2017
ve 14:30 hodin do sálu MKS Adamov (Ptačina) na
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE 
NAZVANÉ „KDO SI 
HRAJE, NEZLOBÍ…“
K březnovému soutěžení zve-
me kromě seniorů také děti 
ze školní družiny při ZŠ Ro-
novská. Děti opět utvoří spo-
lu se seniory smíšená soutěžní 

družstva a navzájem si pomohou k úspěchům při hrách a sou-
těžích. 
Vstup volný.

 Î 28. března 2017
ve 14:00 hodin do Společenské místnosti DPS Adamov 
na
AKCI „TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT…“ 
Březnové setkání obyvatel DPS 
Adamov i  ostatních zájemců 
z  řad seniorů opět nabízí jeho 
návštěvníkům představení na-
bídky knih knihovny MKS Ada-
mov, společenské okénko a „tří-
minutové čtení“. U  příležitos-
ti akce „Březen měsíc čtenářů 
a  internetu“ máme pro vás při-
praveno malé překvapení. 
Vstup volný. 

 Î 28. března 2017
Zájezd do Městského divadla 
Brno na představení: 
BÍTLS
V březnu máte možnost spolu s námi 
navštívit Městské divadlo Brno, kde 
bude mít 3. 3. t.r. svoji premiéru pů-
vodní jukebox-muzikál osvědčeného 
autorského tria Slovák-Šotkovský-Ště-
pán, který nabídne vydatnou por-
ci radosti z  nestárnoucích hitů dua 
Lennon-McCartney i dosti bláznivý re-
tro příběh o klukovském snění o velkém rockovém světě. 
Cena zájezdu: 570 Kč, 400 Kč děti, studenti, senioři

Objednávky: 
tel.607518104 
mks@mks-adamov.cz

PŘIPRAVOVANÉ ZÁJEZDY DO DIVADEL...

Pořádá: MKS Adamov, Opletalova 22

Duben 2017 6. dubna 2017 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ (Divadlo Radost 
Brno)

10. dubna 2017 ODHALENÁ PRAVDA (Divadlo Bolka Polívky Brno)

22. dubna 2017 ČAS RŮŽÍ (Hudební divadlo Karlín Praha)

Květen 2017 9. května 2017 LORD OF THE DANCE (DRFG Aréna Brno)

10. května 2017 ČOCHTAN VYPRAVUJE (KD Semilasso Brno)

19. května 2017 CHVĚNÍ (Národní divadlo Brno)

28. května 2017 PLES UPÍRŮ (GoJa Music Hall Praha)

30. května 2017 LABUTÍ JEZERO (Národní divadlo Brno)

 Červen 2017 11. června 2017 KONCERT – VALTICE

17. června 2017 BRNĚNSKÉ KOLO (Biskupský dvůr Brno)

30. června 2017 MY FAIR LADY ZE ZELŇÁKU (Biskupský dvůr Brno)

Červenec 2017 1. července 2017 SMETANOVA LITOMYŠL – PRODANÁ NEVĚSTA
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SALON SALON 
ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ

31. března – 7. dubna 201731. března – 7. dubna 2017
v salonku MKS Adamov, Opletalova 22v salonku MKS Adamov, Opletalova 22

Vernisáž výstavy v pátek 31. 3. 2017 v 17 hodin.Vernisáž výstavy v pátek 31. 3. 2017 v 17 hodin.

Patron výstavy: Jef KratochvílPatron výstavy: Jef Kratochvíl

CVIČÍME S MÍŠOU NEŠPOROVOU...
• Cvičení pro zdraví: 5 lekcí, cena kurzu 200 Kč, termíny: 29. 3. 

a 5., 12., 19. a 26. 4. vždy od 18:30 hodin

• Trénování paměti: 5 lekcí, cena kurzu 200 Kč, termíny: 31.3., 
7., 21., 28. 4., 5. 5. vždy od 10:45 hodin

• Cvičení pro maminky s batolaty: 5 lekcí, cena kurzu 200 Kč, 
termíny: 31.3., 7., 21., 28. 4., 5. 5. vždy od 9:40 hodin
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Významná výročí
Marie Pernicová  
– 103. narozeniny

V roce 2014 jsme poprvé přímo v Adamově oslavili 100. výro-
čí narození naší občanky. Byla jí paní Marie Pernicová. Větší 
povídání o  jejím životě jsme při této příležitosti uveřejnili 
v Adamovském zpravodaji v únoru 2014. Abychom se neopa-
kovali, doplníme jen několik údajů. Paní Marie Pernicová se 
narodila 31. ledna 1914. V Adamově žila od roku 1959 na ulici 
Pod Horkou. V únoru roku 2013 se přestěhovala do Domu s pe-
čovatelskou službou na ul. Komenského. Zde také oslavila své 
100. narozeniny. Po  zhoršení zdravotního stavu (v  listopadu 
2014) se přestěhovala do Senior centra v Blansku, kde v sou-
časné době žije.
K  významnému jubileu 103 let přejí hodně zdraví, pohody 
a  spokojenosti představitelé města, přátelé a  známí, bývalí 
spolupracovníci, členové Klubu důchodců v  Adamově I, ale 
i řada občanů Adamova.

František Mazal - nedožité 
80. narozeniny 
František Mazal se narodil 
24. března 1937 v  Prostějově. 
Dětství prožil ve vesnici Dob-
rochov u Prostějova. Absolvo-
val Střední průmyslovou školu 
strojní v Prostějově. Na umís-
těnku nastoupil do STS ve Vy-
škově, později pracoval v Ag-
rostroji Prostějov. Do  Ada-
movských strojíren nastoupil 
v  roce 1963 jako technický 
pracovník a  dlouhá léta pra-
coval v  oddělení ODB. Okruh 
jeho zájmů byl široký: věnoval se výtvarnému umění, byl čle-
nem Pěveckého sdružení Hlahol při ZK ROH, zajímal se o  ra-
diotechniku, astronomii a meteorologii a také o cestování - byl 
externím průvodcem Čedoku.
Kresba a  malba byly jeho zálibou od  mládí, kdy navštěvoval 
výtvarný kroužek. Vnímal krásu krajiny a  snažil se ji zachytit 
štětcem, perem i tužkou. Své práce vystavoval se členy výtvar-
ného kroužku ZK ROH, ale i samostatně.
Od  šedesátých let se aktivně věnoval betlémářství. Vytvořil 
a  shromáždil sbírku asi padesáti betlémů. Od  roku 1990 byl 
členem Českého sdružení přátel betlémů se sídlem v  Hradci 
Králové. Poslední výstava betlémů z jeho sbírky za jeho života 
se uskutečnila v prosinci 1997 v MKS v Adamově III a měla vel-
ký ohlas. Za několik měsíců pak František Mazal zemřel – stalo 
se to 3. března 1998.
Sbírku betlémů věnovala jeho manželka paní Marie Mazalová 
Historicko-vlastivědnému kroužku při MKS v Adamově, za což 
jí patří poděkování.
Při příležitosti nedožitých 80. narozenin Františka Mazala 
vzpomínají na něj manželka, bývalí spolupracovníci, výtvarní-
ci, přátelé a známí i další občané Adamova.

V úterý 31. ledna 2017 za paní 
Pernicovou do Domova seniorů 
v Blansku zavítal starosta města 
Adamova, Bc. Roman Pilát 
spolu s předsedkyní Sboru pro 
občanské záležitosti při MěÚ Jitkou 
Králíčkovou, aby jubilantce k jejímu 
významnému životnímu jubileu 
poblahopřáli nejen jménem svým, 
ale i jménem přátel, známých a Klubu 
důchodců při MKS Adamov.
Srdečné blahopřání posíláme 
oslavenkyni i prostřednictvím 
adamovského Zpravodaje.

Při oslavě 100.narozenin
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Ze školních tříd
MŠ Komenského 6

Předplavecký výcvik  
v naší mateřské škole
Každým rokem se starší děti z  mateřské školy Komenského 
6 Adamov účastní předplaveckého výcviku v  krytém bazé-
nu Blansko. Letošní rok to bylo 19 přihlášených dětí, které se 
během deseti lekcí, pod vedením zkušených plavčíků, naučily 
základům plavání hravou formou. Děti si plavání užívaly. Při 
hraní v  bazénu využívaly různé barevné náčiní a  pomůcky. 
Byla poznat radost z toho, co se naučily a dokázaly. Odměnou 
jim byly drobné sladkosti po každé lekci a mokré vysvědčení 
na závěr celého kurzu. Už se těší na další plavání, které pro-
běhne opět za  rok. Děti si prošly nenásilnou formou plavec-
kým výcvikem, který se jim bude jistě hodit i v jejich budouc-
nosti….

Dagmar Kalová

ZŠ Ronovská

Ptačinský slavík
V  den pololetního vysvědčení 31. 1. 2017 se na  naší škole 
na Ronovské uskutečnil již V. ročník pěvecké soutěže Ptačin-
ský slavík.
Žáci z 1. - 4. ročníku si připravili písničky, které si sami vybrali. 
A tak jsme mohli slyšet písničky všech žánrů. Všichni zpěváci 
a zpěvačky zpívali skutečně s velkým nadšením a je rozhodně 
třeba ocenit i jejich odvahu, protože postavit se před tělocvič-
nu plnou spolužáků není nic jednoduchého.

Základní škola a mateřská škola Adamov, 
příspěvková organizace 

ZÁPIS k povinné školní 
docházce 

se koná: 

5. dubna 2017 od 15.00 do 18.00 hodin 
v budově ZŠ Ronovská 12

6. dubna 2017 od 15.00 do 18.00 hodin 
v budově ZŠ Komenského 4

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, 
tedy děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 6 let.
Do  prvního ročníku lze zapsat i  mladší děti narozené 
v období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012, jsou-li přiměřeně 
tělesně i  duševně vyspělé. Zákonní zástupci však musí 
k  žádosti doložit doporučení příslušného školského po-
radenského zařízení, u dětí narozených od ledna do kon-
ce června navíc ještě doporučení odborného lékaře.
K zápisu se musí dostavit i zákonní zástupci, kteří chtějí 
pro své dítě požádat o odklad školní docházky. K žádos-
ti musí zákonní zástupci doložit doporučení příslušného 
školského poradenského zařízení a  odborného lékaře 
nebo klinického psychologa.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své 
dítě i bez něj. V případě, že se v termínu zápisu nemohou 
dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozdě-
ji do 30. dubna 2017.
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný 
list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s  vyznačeným reži-
mem pobytu. 
V Adamově 15. 2. 2017 

Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy
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Celá soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců a skupin. 
Rozhodování o  vítězích v  kategorii jednotlivců bylo tradič-
ně velmi obtížné. Nakonec porota udělila 1. místo loňské ví-
tězce Julince Matulové ze 3. A za opravdu skvěle zazpívanou 
písničku Vzorná holka, na 2. místě se umístila Jana Pilátová ze  
2. B s písní Ty lesovské stráně a na 3. místě Marek Dvořák ze  
3. A s písní Štěně.
Se zájmem jsme poslouchali i  kategorii skupin, ve  které se  
každá třída prezentovala jednou písní. První místo si vysoutě-
žili žáci ze 2. C s písničkou Okolo Frýdku cestička.
Celá soutěž se moc hezky vydařila a na VI. ročník v roce 2017 
se určitě můžeme těšit. Ptačinských slavíků totiž máme stále 
velký dostatek.

Mgr. Soňa Karásková

ZŠ Komenského

Florbalová soutěž 
pro 1. stupeň ZŠ - Pohár základních škol,  
krajské kolo
Po  napínavém okresním kole jsme se společně s  dalšími 11 
týmy 24. ledna účastnili krajského kola v  Brně ve  sportovní 
hale florbalového klubu Bulldog - Sportpoint. 

Soutěž začala utkáním ve  skupině. Zde jsme se utkali s  vý-
znamným brněnským týmem hrajícím pod ZŠ Milénova a tý-
mem Valtická z Mikulova. Ze skupiny jsme postoupili do další-
ho kola a vždy již postupoval pouze tým, který zápas vyhrál. 
Zde nás čekal soupeř ZŠ Zbýšov. Skóre 4:3 nás posunulo o krů-
ček dál. Další zápas jsme hráli proti týmu Vlčata ze ZŠ Břeclav. 
Tu jsme lehce přestříleli 6:1. 
Následovala semifinálová utkání postoupených týmů. Na nás 
vyšla Mládežka - tým ze ZŠ Znojmo. S  tímto týmem jsme se 
setkali i loni v krajském kole, a to až ve finále, kdy jsme je po-
razili. Ovšem letos nám tuto výhru vrátili a vyhráli nad námi, 
a to s vysokým rozdílem 1:5. Následoval závěrečný boj o třetí 
a čtvrté místo. Tady jsme bojovali o medaili s týmem, se kte-
rým jsme se utkali hned v prvním zápasu. Pro nás to znamena-
lo výzvu, protože ZŠ Milénova nad námi v úvodu o gól vyhrála. 
Tentokrát jsme zvolili lepší taktiku a ZŠ Milénova nám podleh-
la 5:2. V boji o první místo se utkal tým Mládežka a Republi-
ka ze Znojma. Mládežka soupeři podlehla s vysokým rozdílem 
1:11. Do  vyššího kola soutěže postupují první dva týmy. Pro 
nás pro letošek tato soutěž končí. Nejlepším hráčem našeho 
týmu byl vyhlášen Matyáš Polzer. 
Za  tým společně hráli: Bavlnka - gólman, Dvořák, Havlíček, 
Chmelíček, Lepka, Madzia, Papiž, Polzer Tomáš, Polzer Maty-
áš, Vinklárek.

Mgr. Lenka Dohová

MŠ Ptačina 

Krmení divé zvěře
Jelikož zima je letos opravdu tuhá, vydali jsme se s  dětmi 
do lesa za zvířátky s nadílkou pamlsků. Předem jsme popro-
sili rodiče, aby přinesli do školky nějaké dobroty pro lesní zví-
řátka. Když byla zásoba dostatečná, vyrazili jsme. Našli jsme si 
šikovné místečko a tam jsme jim prostřeli. S dětmi jsme si po-
povídali o tom, jaká zvířátka se asi přijdou najíst. Děti si vzpo-
mněly na zajíce, srnky, muflony, divoká prasata... Taky zmínily 
žížaly, ale to jsme spolu s paní učitelkou uvedly na pravou míru 
:-). Děti si chvilku zařádily na sněhu, kterého jsme si tuto zimu 
užili a ještě užíváme maximálně. Poté jsme pospíchali zpátky 
do školky, do tepla. Takže nezapomeňte - ne všichni si umí po-
radit sami. Je potřeba mít oči otevřené a je-li to v našich silách, 
nesmíme váhat pomoci, ani když se jedná o zvířata. A k tomu 
vedeme i děti.

Mgr. Ivana Drlíková
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Ze sportu
Sportovci hodnotili rok 2016
V pátek 3. 2. 2016 se v prostorách MKS Adamov sešli vítězo-
vé anket v  rámci slavnostního vyhlášení jednotlivých kate-
gorií Sportovce 2016. V příjemné atmosféře převzali ocenění 
z rukou paní ředitelky MKS Adamov Jitky Králičkové a starosty 
města, pana Bc.  Romana Piláta, MBA. Slavnostním podveče-
rem provázel pan Jiří Němec.

Pořadí v jednotlivých kategoriích:
Veřejná anketa
Junior Tomáš Polzer, FK Adamov
Jiří Bavlnka, Sokol Adamov, florbal
Jan Trejtnar, FENYX pétanque Adamov
Sportovec Zuzana Jakubcová, Kynologický klub Adamov
Zdeněk Handl, FENYX pétanque Adamov
František Karaffa, FK Adamov
Kolektiv Veteráni Spartak Trifon Adamov, lední hokej
FENYX „B“ pétanque Adamov
DC Hornets, Šipkový klub Adamov 

Odborná anketa
Junior Olga Dvořáková, Spartak Adamov, šachy
Veronika Slivoňová, JUDO klub Samuraj Adamov
Jáchym Skoumal, FK Adamov
Sportovec Martin Réda, Šipkový klub Adamov, DC Hornets
Ludmila Prudíková, Spartak Adamov, sport pro všechny
Lubomír Lukáš, Sokol Adamov, florbal
Kolektiv Školní tým mladších žáků, florbal
Veteráni Spartak Trifon Adamov, lední hokej
Kynologický klub Adamov

Trenér Jiří Skoumal, FK Adamov
Marie Tejkalová, Spartak Adamov, turistika
Lenka Dohová, Sokol Adamov, florbal
Talent - objev roku 2016 Olga Dvořáková, Spartak Adamov, ša-
chy
Osobnost - síň slávy 2016 Ludmila Neckařová, Spartak Ada-
mov, turistika

Poděkování patří manželům Uhlířovým za  přípravu věcných 
cen a  za  skvělé občerstvení, dále pak celé Sportovní komisi 
2014 - 2018 za přípravu této vydařené společenské akce.

Jiří Němec, předseda Sportovní  
komise 2014 - 2018
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Střípky z historie 
adamovského sportu 
3. díl
Za vzestupem úrovně tenisu v Adamově stál dlouholetý hráč 
klubu Ing. Radim Sova. Byl to on, kdo pro tým získal nejlepší 
brněnskou hráčku, populární Lolu Píšovou - Merhautovou, 
nadějnou Parmovou z  Ostravy včetně jejího bratra a  otce 
a i židenického Smolinského. Byl známý tím, že na turnajích 
pečlivě sledoval utkání členů oddílu a dělal si o  jejich prů-
běhu zápisky.
Vzhledem k  vysoké sportovní úrovni hráčů adamovského 
oddílu byli často zváni k exhibičním zápasům i pověřováni 
reprezentací župy či města Brna. Tak např. v trojutkání měst 
Brna, Zlína a Mor. Ostravy, které se uskutečnilo v roce 1941, 
bylo ve  vítězném osmičlenném brněnském družstvu pět 
hráčů tenisového oddílu SK Adamov.
V roce 1941 si Parmová zopakovala finále dvouhry pardubic-
ké juniorky a po vítězství se stala juniorskou mistryní Čech 
a Moravy. Na tomto mistrovství pak navíc zvítězila ve smíše-
né čtyřhře s adamovským partnerem Titlem, ten dále ještě 
ve dvojici s Čeňkem ovládl čtyřhru mužů.
V tomto roce byla zavedena tenisová liga, ve které soutěži-
li naši nejlepší hráči. Mezi 12 mužských účastníků, kteří byli 
rozděleni do dvou skupin, byl vybrán též Smolinský, mezi 6 
žen pak Parmová. Hrálo se systémem každý s každým ve sku-
pině. Přestože byl o pořádání zápasů velký zájem po celém 
tehdejším Protektorátu, hrálo se dvakrát také v  Adamově, 
a to ve dnech 24. srpna a 21. září. V prvním ročníku dámské 
tenisové ligy obsadila Parmová se třemi vítězstvími druhé 
místo za  mistryní Čech a  Moravy Straubeovou, která v  lize 
nebyla poražena.
V žebříčku nejlepších hráčů roku 1941 byl adamovský Smo-
linský klasifikován na 9. až 11. místě, spolu se známým ho-
kejistou Zábrodským z  LTC Praha. K  sestavení dámského 
žebříčku nedošlo, neboť nebyl mezi hráčkami přicházejícími 
v úvahu sehrán dostatečný počet zápasů.
Mladší generace adamovského oddílu se v roce 1942 v Par-
dubicích opět zúčastnila národního tenisového turnaje juni-
orů o mistrovství Čech a Moravy, v pořadí již XIX. Tentokrát 
s poněkud menšími úspěchy, když Titl se probojoval (mini-
málně) do čtvrtfinále. Naopak do něho nepostoupil Parma, 
ačkoliv byl nasazen jako jeden z  vedoucích hráčů šestnác-
tinek.
V tenisové lize soupeřilo v tomto roce 16 mužů, kteří byli roz-
děleni do 4 skupin, a 12 žen ve 2 skupinách. V moravské sku-
pině obsadil Smolinský druhé místo. Vůbec se v této soutěži 
nedařilo Parmové, která skončila ve skupině poslední.
Přeboru Západomoravské župy se nezúčastnili Smolinský 
pro zranění a Parmová pro nemoc. Přesto byly pro Adamov 
získány dva tituly. Ve  finále pánské dvouhry porazil 19letý 
Titl v pěti setech 40letého Maršálka, ve finále mužské čtyř-
hry se střetla dvojice Titl, Havlík s Jeřábkem a jeho neadamo-
vským partnerem Ježíškem.
V roce 1943 vybojovalo adamovské družstvo v domácím pro-
středí dvě vítězná utkání s předními pražskými celky. V červ-
nu deklasovalo Škodu Praha v čele se Straubeovou a Hykšem 

poměrem 15:2, následně v červenci porazilo I. ČLTK oslabe-
né o nemocného Jaroslava Drobného 8:6. V týmu SK Škoda 
Adamov nastoupili Smolinský, Titl, Jeřábek, Večeřa, Oulehla, 
Parma, Havlík a Parmová (snad i Píšová proti Škodě Praha), 
částečně vypomohli brněnští hráči Velecká, Weinerová a Ku-
bík. Od léta se začíná Parmová objevovat v novinových refe-
rátech též pod příjmením Kroppová.
Nejvíce úspěchů v tomto roce dosáhl Smolinský. Ve Zlíně vy-
bojoval titul mistra Moravy a na tenisovém mistrovství Pro-
tektorátu byl zastaven až v  semifinále vítězem mistrovství 
Drobným.
První místa žebříčku Českého tenisového svazu roku 1943 
obsadili mistři Čech a  Moravy Drobný a  Straubeová, oba I. 
ČLTK Praha. V žebříčku mužů byl mezi deseti nejlepšími jedi-
ný Moravan, a to na 4. místě adamovský Smolinský. Z dalších 
hráčů SK Škoda Adamov v něm byli zařazení Kroppová na 8. 
místo v ženách a Parma na 4. místo mezi juniory. Výše zmí-
něný Hykš byl desátý.
S  blížícím se koncem druhé světové války se prohlubovaly 
hospodářské potíže Německé říše, pod níž naše okleštěná 
republika spadala jako protektorát. V srpnu roku 1944 ještě 
proběhl v Praze v úsporném režimu velmi omezeného počtu 
startujících 45. ročník mistrovství Čech a  Moravy v  tenisu. 
Mezi jeho 44 účastníky byli též adamovští Smolinský, Parma, 
Titl a Kroppová. Smolinský se na tomto mistrovství probojo-
val do semifinále dvouhry a mužské čtyřhry.
V  posledních dnech srpna 1944 byla vyhlášena „Opatření 
k totálnímu nasazení v Protektorátu“, jimiž bylo omezeno až 
pozastaveno veškeré dění, které přímo nesouviselo s vede-
ním války, což až do jejího konce výrazně utlumilo sportovní, 
kulturní a další spolkovou činnost. Navíc přestaly vycházet 
některé deníky, takže zpráv o sportovním zápolení se z této 
doby zachovalo relativně málo.
Následkem těchto opatření přerušil v září svoji činnost fot-
balový oddíl SK Škoda Adamov, stejně tak tomu zřejmě bylo 
i u oddílu tenisového. K jeho oživení však již s koncem války 
nedošlo a tedy v této době skončilo velice úspěšné období 
tenisu v Adamově. Odešel ředitel Titl, odešli hráči, kteří šířili 
slávu adamovského klubu. Jejich další sportovní osud popíši 
čtenářům někdy v budoucnu, nyní bych odbíhal od tématu.
K  opětnému založení tenisového oddílu došlo v  roce 1951 
v rámci závodní sokolské jednoty. S podporou strojírenské-
ho závodu byly brigádnicky opět zprovozněny oba dvorce. 
Přeborníkem oddílu se v tomto roce stal Ing. Peroutka, v do-
rostencích vyhrál Susedka a  mezi ženami Mašková, která 
v Adamově hrávala již ve třicátých letech. Ta se do továrny 
vrátila z  působení v  Brně, v  oddíle se ujala funkce cvičitel-
ky tenisového dorostu. Tato tenisová éra trvala bohužel jen 
krátce, protože v  roce 1953 byly na  místech dvorců posta-
veny závodní kuchyně s jídelnou a kulturní dům, v nedávné 
době přestavěné na A-centrum. Úspěšná obnova tenisové-
ho života proběhla až v roce 1972, tato etapa je ale již popsá-
na v publikaci „50 let města Adamova“.
V závěrečné poznámce, určené zejména mladším čtenářům, 
podotýkám, že často zmiňovaný Jaroslav Drobný vyhrál 
v roce 1954 Wimbledon, jako poúnorový emigrant startoval 
za Egypt.

-dtk-
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Běh na Nový hrad
Oddíl orientačního běhu při 
Spartaku Adamov, z. s., pořádá 
v  sobotu 11. 3. 2017 již desátý 
ročník silničního běhu na  Nový 
hrad. Prezentace závodu je 
od 10:00 do 10:45 hod. v restau-
raci „U  baťáka“, Hradní ulice, 
start v 11:00 hod. tamtéž. 
Startovné činí 50 Kč, v  ceně je 
i malé občerstvení, délka tratě je 
8,3 km. Pro velký zájem bude i  letos zorganizován závod pro 
děti a méně trénované jedince na poloviční délce, ke studánce 
Pod hradem a zpět délka cca 4,0 km, a také ke splavu a zpět 
délka cca 2,0 km. 
Připomínáme, že v roce 2013 se závodu zúčastnil rekordní po-
čet 127 startujících a  byl rovněž překonán dosavadní rekord 
tratě – Lukáš Olejníček s časem 29:40 min. 

Všechny zájemce o start i případné 
diváky srdečně zvou pořadatelé.

Běh na lyžích
Vzhledem k letošní příznivé zimě dokázal oddíl orientačního 
běhu při Spartaku Adamov, z. s. v sobotu 28. 1. 2017 uspořádat 
již druhý ročník otevřeného přeboru města Adamova v běhu 
na  lyžích. Závody se uskutečnily v  prostoru bývalé lyžařské 
chaty „Pod dráty“ za vcelku příznivého zimního počasí, výška 
sněhové pokrývky dosahovala až 20 cm, teplota vzduchu byla 
minus šest stupňů. Celé sportovní akce se zúčastnilo 25 lyža-

řů, z toho 4 ženy a jedno dítě, mnohem více však bylo diváků, 
kteří mohutně povzbuzovali své známé i rodinné příslušníky. 
Během závodu a především po něm byla k dispozici vytopená 
chata s kvalitně vybaveným bufetem, o který se starali členové 
oddílu OB. Absolutním vítězem našeho závodu se stal nestor 
adamovského lyžování Pavel Šemora, který však již nebydlí 
v  Adamově, a tak získal pouze věčně putovní cenu, přebor-
níkem města Adamova se stal, celkově druhý, Petr Neuman 
(Céďa), který tak obhájil titul z 1. ročníku, který se konal v roce 
2013. Kategorii žen vcelku suverénně ovládla nestárnoucí Šár-
ka Hallangová, cenu pro nejstaršího účastníka získal Jan Křiva. 
Vítězové všech kategorii byli odměněni hodnotnými věcnými 
cenami, které dodal sponzor závodu firma TESPA. 

Výsledky 2. ročníku Běhu Adamova na lyžích
Podmínky závodu: teplota –6 °C, zataženo teplotní in-
verzí, bezvětří

Muži - délka tratě 8 km (4 okruhy)
 1. Šemora Pavel Letovice  35:35 min
 2. Neuman Petr Adamov, Piňo  35:47 min
 3. Hromek Jiří jun. Adamov 36:11  min
 4. Trunda Josef Adamov, Ajeto 40:27  min
 5. Věžník Václav Adamov, OB 41:33  min
 6. Klimeš Michal Adamov 42:42  min
 7. Bláha Petr Adamov, Masna 1 43:02  min
 8. Hynšt Karel Kanice 43:35  min
 9. Křiva Jan Adamov 43:36  min
 10. Hromek Jiří sen. Adamov 43:45  min
 11. Všianský Martin Adamov, ST 49:37  min
 12. Suk Ondřej Adamov, Ajeto 50:18  min
 13. Peterka Michal Adamov, Masna 1 50:42  min
 14. Dobeš Roman Adamov, Ajeto 52:11  min

Vyhlášení vítězů
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 15. Hájek Bedřich Adamov 52:56  min
 16. Hloušek Dušan Adamov, Piňo 53:36  min
 17. Suchan David Adamov 61:24  min
 18. Konečný Vojtěch Adamov 62:51  min
  Janků Radek Adamov  47:45 min 3 okruhy
  Neckař Alois Adamov  19:15 min 1 okruh

Ženy - délka tratě 4 km (2 okruhy)
 1. Hallangová Šárka Adamov 21:30  min
 2. Bláhová Barbora Adamov 23:56  min
 3. Konečná Magdaléna Adamov 24:14  min
 4. Šmídová Aneta Adamov 26:31  min

Chlapci - délka tratě 750 m
 1. Šmíd Tobiáš Adamov 8:55  min
Celá sportovní akce byla všemi přítomnými hodnocena velice 
pozitivně, a tak již teď srdečně zveme všechny zájemce na dal-
ší ročník.

Výbor OB 

Hokejový oddíl Spartak 
Adamov
HC Blansko - Spartak Adamov 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)
Góly a asistence za Adamov: 2x Vorel (Bartoš, Zubíček), Fiala 
(Kilián), Kunc (Kilián), Bartoš (Vorel)
Mužstvo Blanska bylo v  tabulce na  třetím místě, Adamov 
na  pátém. Adamov nutně potřeboval získat body a  Blansko 
mělo co vracet z prvního vzájemného zápasu. Tyto skutečnos-
ti slibovaly dobrý zápas. 
Úvod zápasu byl vyrovnaný a postupem času převzali inicia-
tivu hráči Adamova. V některých okamžicích soupeř nevěděl, 
kam dřív. Paradoxně ale hráči Blanska měli první velkou šanci. 
Zde musel Bartoš zatáhnout za ruční brzdu a ve vyložené šanci 
soupeře fauloval. Rozhodčí nařídil trestné střílení. Faul se vy-
platil a brankář Dobeš kryl. Jenomže zanedlouho po buly pro-
jel mezi všemi hráči útočník Blanska a šťastně skóroval, když 
si Dobeš na puk sáhl a překulil se mu přes rameno do branky. 
Jenomže vedení soupeř dlouho neudržel a Vorel srovnal. Tak 
skončila i třetina.
V úvodu druhé části hry hrál soupeř přesilovku 5 na 3, kterou 
Adamov uhájil, ale při hře 5 na 4 inkasoval. Hráči Adamova po-
kračovali v nátlakové a rychlé kombinační hře. Taktika se vy-
platila a dvěma góly Vorla a Fialy otočil vývoj utkání na svoji 
stranu. 
Poslední část pokračovala tak, jak končila druhá třetina. Hrá-
či Adamova hráli s chutí a Kunc vstřelil čtvrtou branku. Zdá-
lo se být rozhodnuto, ale soupeř stáhl sestavu na dvě pětky 
a snažil se otočit vývoj utkání. Po chybách se soupeři podařilo 
snížit a vzápětí i vyrovnat. Ale Adamov neustále produkoval 
nátlakovou hru. Taktovky se neujal nikdo jiný, než Vorel. Ten 
zatáhl puk až do obranného pásma Blanska a vystřelil tak, že 
brankář s námahou vyrazil do míst, kde přijel Bartoš a zasunul 
do prázdné branky. 
Zase jeden z výborných zápasů hráčů Adamova. Všichni hrá-
či zaslouží absolutorium za bojovnost, dodržování taktických 
pokynů a hlavně kolektivní pojetí. 
V tabulce se Adamov bodově dotáhl na soupeře, ale lepší skó-
re ze vzájemných utkání hraje do karet Adamova, který vyhrál 
oba duely. 

Opora zadních řad Spartaku Adamov a nejlepší 
obránce soutěže ještě v dresu Komety Brno 

HLC Bulldogs Brno - Spartak Adamov 4:3 (1:2, 2:0, 
1:1)
Góly a asistence za Adamov: Gistr (Zubíček), Vorel (Juřena), Ju-
řena (Vorel)
Od úvodních minut se hrálo ve vysokém tempu. Adamov začal 
hned v úvodu oslabením. Juřena fauloval v útočném pásmu. 
Tím se dostal soupeř z  Brna na  koně a  převzal iniciativu. 
Za  necelé čtyři minuty šel do  vedení. Za  30 vteřin Adamov 
vyrovnal, když se trefil Gistr po nahrávce Zubíčka. Za dvě mi-
nuty strhl vedení na  svou stranu vedení Adamov brankou 
koho jiného než Vorla po  přihrávce Juřeny, který tak odčinil 
své vyloučení.
Ve  druhé části hry se trefil pouze soupeř, a  to hned dvakrát 
a  otočil zápas na  svou stranu. Je potřeba podotknout, že 
po hrubých chybách v našem obranném pásmu.
Do  poslední části hosté nastoupili s  jasným cílem. Vyrovnat 
a strhnout vedení na svou stranu. Bojovalo se o důležité body 
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do závěrečné tabulky. Částečne se to podařilo. Juřena vyrov-
nal po  přihrávce Vorla. Pak ještě po  pěkné akci Fiala nastře-
lil tyč, ale štěstí nám nepřálo. Po špatném vyhození puku jej 
zachytil obránce Bulldogs na modré a nahodil puk na branku. 
Vracející hráč tento puk šťastně ve vzduchu trefil a ten zapadl 
za záda Dobeše, jinak nejlepšího hráče na ledě.
Adamov tlačil, v závěru hrál i čtyřicet vteřin bez brankáře, vy-
tvořil si šance, ale Bulldogs šťastně uhájili těsnou výhru.

Spartak Adamov - TJ Sokol Březina 5:3 (1:0, 2:1, 
2:2)
Branky za  Adamov: 2x Zubíček (po  samostatné akci, Klíma), 
Kunc (Dvořák), Anschlag (Bartoš), Klíma (Toufar) 
Mužstvo Březiny budilo respekt po výhře nad lídrem z Rájce-
-Jestřebí. Tomu trenér podřídil taktiku a naordinoval svěřen-
cům přesné defenzivní úkoly. 
Začalo se opatrně z  obou stran, ale ve  vysokém tempu. Za-
tímco hráči Březiny se snažili proniknout do útočného pásma 
individuálně, Adamov vsadil na  pevnou obranu, kombinaci 
a rychlé protiútoky. Po buly v obranném pásmu Březiny stře-
lou od modré otevřel skóre Kunc.
Ve druhé části zvýšil Anschlag po přihrávce Bartoše. Následně 
soupeř přidal a podařilo se mu snížit na rozdíl jednoho gólu. 
Ale Zubíček v  oslabení prokázal své zkušenosti, vypíchl puk 
a s přehledem zvýšil vedení Adamova.
Třetí část hry se nesla ve znamení tlaku hráčů Březiny. Domácí 
již v korigované sestavě odolávali a perfektně bránili střední 
pásmo. Před Dobeše se dostával soupeř sporadicky a když se 
dostal, tak na něm ztroskotal. Po sérii vyloučení Březina sní-
žila, ale domácí perfektním bráněním nic nenechali náhodě. 
Po přihrávce Toufara se konečně po delší odmlce trefil střelec 
Klíma. Březina sice ještě snížila, ale to bylo z jejich strany všech-
no. Při závěrečné hře bez brankáře se znova trefil do prázdné 
branky Zubíček a korunoval tak svůj perfektní výkon. 

Adamov potřeboval body do závěrečné tabulky základní části 
a  tomu podřídili hráči všechno. Bránili, bojovali a hráli srdíč-
kem. Vůdčí osobností týmu byl Pavel Zubíček. Na  ledě trávil 
spoustu času, při oslabení z ledu ani neslezl. Na střídačce radil 
spoluhráčům, povzbuzoval je, ale i zvýšil hlas, když bylo po-
třeba. To nabudilo ostatní hráče a všichni tak podali výborný 
výkon. 

Tatran Hrušky - Spartak Adamov 8:4 (4:2, 3:0, 1:2)
Branky a asistence za Adamov: Klíma (Vorel), Juřena (Klíma), 
Fiala (Vorel), Vorel (Kilián)
Zápas posledního kola základní části. Na  čtyři postupo-
vá místa do  hry o  stupně vítězů si dělalo zálusk hned šest 
mužstev. Zárukou postupu do  těchto bojů bylo vítězství 
Adamova za tři body. 
Neuplynulo ani šest minut a Adamov prohrával již 3:0. Pak si 
vytvořil tlak a snížil gólem Klímy po přihrávce Vorla. Když Juře-
na vstřelil gól na 3:2, zdálo se, že se Adamov dostal do tempa. 
Zanedlouho stál Mihok před prázdnou brankou, ale netrefil. 
Z  protiútoku soupeř zvýšil na  4:2. Toto byl zlomový bod 
zápasu.
Hráčům Adamova nutnost vítězství až nadmíru svazovala 
ruce. Pokračovali v nejhorším výkonu sezóny a dovolili soupe-
ři skoro vše. 

za hokejový oddíl Alois Kožený

ŠACHY
Soutěže družstev 
Druholigová utkání družstev mají před sebou poslední tři kola. 
Do závěrečných bojů o postupové a sestupové pozice kapitáni 
týmů povolávají silné “spící” hráče, některé i s titulem velmist-
ra. Adamovský tým nastoupil do soutěže s nejnižším průměr-
ným elem základní sestavy. Na druholigovou konkurenci má 
v tomto ročníku “úzkou” soupisku. Přesto se v pásmu sestupu 
ocitl až po osmi odehraných zápasech.
Béčko po čtyřech vítězstvích a jednom nerozhodném zápase 
je na čele tabulky Okresního přeboru Blanska. Splnění postu-
pového cíle má ve svých rukách. Ale nesmí ve zbývajících zá-
pasech zaváhat, náskok na  pronásledovatele ze Sloupa a  Li-
půvky je těsný. 
Chřipková epidemie způsobila nedostatečný počet hráčů 
a sportovní debakl Céčka v Kunštátě. Ale pak dokázalo porazit 
nebezpečné Jevíčko a i vedoucí tým tabulky Rovečné, které-
mu připravilo jeho jedinou porážku v soutěži.

2. liga E

ŠK GARDE Lipovec - Spartak Adamov 7:1
0,5 Karel Kredl, Olga Dvořáková.

Spartak Adamov - ŠK Staré Město B 4:4
1 Karel Švehla, Lubomír Riška, Karel Kredl; 0,5 Leoš Ševčík, Jan 
Píše.

ŠK Kuřim - Spartak Adamov 5:3
1 Luboš Riška, Ján Mižák; 0,5 Pavel Masák, David Tichý.

Spartak Adamov - ŠK Duras BVK B 3:5
1 Jan Píše; 0,5 Karel Švehla, Lubomír Riška, Pavel Masák, Ján 
Mižák.

11. Spartak Adamov 1 2 5 5b. 24,0 14

Opory zadních řad. V popředí Martin 
Kunc, za ním Michal Gistr.
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Okresní přebor Blansko

Sokol Rudice B - Spartak Adamov B 2:6
1 Martin Handl, Leoš Ševčík, Jan Píše, Petr Ležák; 0,5 Ján Mižák, 
Jaroslav Šmehlík, Jiří Wiezner, Petr Bednář.

Spartak Adamov B - Sokol Jedovnice 7,5:0,5
1 Martin Handl, Pavel Masák, Jan Píše, Ján Mižák, David Tichý, 
Petr Ležák, Petra Masáková; 0,5 Petr Bednář.

Spartak Adamov B 4 1 0 13b. 28,5 24

Základní soutěž Blansko

ŠK Kunštát A - Spartak Adamov C 5:0

Spartak Adamov C - ŠK Jevíčko B 3:2
1 Petra Masáková, Michal Štoudek, Zdenek Dvořák.

TJ Sokol Rovečné B - Spartak Adamov C 2:3 
1 Petra Masáková, Michal Štoudek, František Mařík.

4. Spartak Adamov C 3 1 2 10b. 13 12

Krajský přebor mládeže 
v rapid šachu 2016 - 17
Na druhý díl seriálu turnajů do sálu Besedního domu ve Vyško-
vě přijelo celkem 130 dětí. 
Počet adamovských mladých hráčů se opro-
ti prvnímu turnaji v  Brankovicích snížil na  čtyři.  
 Ve starší věkové kategorii od 14 do 16 let hrálo 50 účastníků. 
Adamovskou vlajku držela Olga Dvořáková umístěním na sed-
mém místě s 5 body ze 7 možných. Vítek Sereda začíná hrát 
se staršími první rok a partie i se šestnáctiletými soupeři byly 
především dobrým tréninkem. Se dvěma body obsadil 44. 
místo.
Věková kategorie od  10 do  14 let měla 70 účastníků, takže 
adamovští desetiletí měli větší konkurenci ve starších hráčích. 
Na 17. místě se ziskem pěkných 4,5 bodů skončil Marek Dvořák 
a na 43. pozici Martin Mikula se třemi body.

Průběžné pořadí Krajského přeboru po dvou turnajích:
H10 - 32 klasifikovaných, 2. Marek Dvořák, 6. Martin Mikula, 22. 
Vítek Cinkl.
H14 - 35 klasifikovaných, 18. Vítek Sereda.
D14 - 2. Olga Dvořáková.

Pohyb je život
Ačkoliv jsme babičky v letech (průměrný věk 77 roků), schází-
me se již 5 let v Městském klubu mládeže a „honíme se za bí-
lým míčkem“. Dvakrát v  týdnu máme vyhrazené dopoledne, 
abychom si mohly zahrát stolní tenis. Říká se, že proti věku není 
léku…, my ale věříme, že pohyb je život. 
Chceme poděkovat všem, kteří se v Adamově starají o seniory 
a nabízejí spoustu aktivit – sport, kulturu, zájezdy, zpívání, vý-
stavy, přednášky, turistiku. Žijeme ve městě, které krásní, má 
kolem lesy, řeku Svitavu, v zimě osvícenou rozhlednu Alexan-
drovku, kostel sv. Barbory s národní kulturní památkou „Svě-
telským oltářem“. 
Co víc si můžeme přát…

Bo
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Turistický oddíl
V  sobotu 4. února  pro nás Irenka Antoszewska připravila 
vycházku z  Rozdrojovic přes Jinačovice do  České. Slíbila 
nám dva výhledy, dvě studánky a  dvakrát stoupání.  To vše 
bylo splněno a  jako bonus nás vedla okolo dřevěných soch - 
Chodec, Vrták a  Brejlení. Na  zasněžené vycházce jsme místy 
prošlapávali stopu. 
Trasu dlouhou 8 km, absolvovalo devět odvážných milovníků 
pěší turistiky.

Námět na vycházku 
Ruský kříž
Vyrazíte-li z  Babic nad Svitavou, z  horního konce od  hájenky 
na  kraji vesnice směrem severozápadním, dovede Vás ces-
ta k rozcestníku turistických cest nazvaném „Na Újezdě“. Zde 
můžete volit z několika možností. Pokud zvolíte směr Alexan-
rovka, dojdete asi po kilometru k pomníčku mého praděda An-
tonína Ševčíka, kterého zde v  únoru roku 1905 zabil padající 
strom. Pár metrů po  směru vpravo odbočuje lesní cesta spa-
dající do  údolí. Po  cca 100 m se cesta opět dělí a  zde musíte 
dát pozor, protože zde není žádná turistická značka, která by 
trochu zmateného turistu k  Ruskému kříži navedla. Pokud se 

však budete držet úbočí pravého svahu, narazíte na cestu, jež 
Vás dovede ke kýženému cíli. Na konci cesty je turistická znač-
ka či upoutávka označující zvědavým turistům významný ob-
jekt. Posléze Vás čeká poměrně prudký sešup až k samotnému 
pravoslavnému kříži. Zde se otvírá nádherný pohled do Jose-
fovského údolí. Když se přestanete kochat záplavou zelených 
lesů a v nich se částečně ukrývajících bílých vápencových skal, 
můžete se vrátit stejnou cestou, anebo zkusit poměrně obtíž-
ný, polohorolezecký sestup. Po kamenném chodníku s pomoc-
nými řetězy, kolem pamětní desky významného slovenského 
básníka sestupujete do údolí směrem k chatě „Švýcárna“. Tady 
si můžete dopřát malého občerstvení.
A nyní pár slov k historii tohoto kříže.
Ruský kříž je součástí lesnického Slavína. Byl postaven na pa-
mátku významného ruského lesníka Georgie Morozova na tak-
zvané Morozovově vyhlídce. Před vztyčením kříže byly v  roce 
1929 do skály nad sebou vsazeny dvě žulové desky, z toho jedna 
v azbuce, připomínající tohoto významného lesního odborníka.
Z podnětu profesora Josefa Opletala byl v roce 1930 zhotoven 
a  instalován symbolický “Ruský kříž“. Byl postaven na  babic-
kém polesí koncem srpna roku 1930. Celou stavbu řídil tesař-
ský mistr Vilém Pidra z Babic.
Po 70 letech v roce 2000 je kříž vinou povětrnostních podmí-
nek natolik poškozen, že by zasloužil obnovu.
Na počátku roku 2002 se z iniciativy členů pravoslavné církve 
a Školního lesního podniku a za významné pomoci horolezce 
Pavla Ševčíka začaly přípravné práce na vztyčení nového kří-
že. Ten byl nakonec postaven 3. května 2003 a následně vysvě-
cen v neděli 4. května duchovními z Pravoslavné církevní obce 
v Brně. Celkové náklady na obnovu této významné lesnické do-
minanty byly 75 000,- Kč. A tak se Ruský kříž opět hrdě vypíná 
nad střední částí Josefovského údolí.
Vycházka k Ruskému kříži a přírodní scenérie s ní spojené jsou 
nádherné v každém ročním období, zejména na podzim, kdy 
les hýří nádhernými barvami uvadajícího listí. Pouze v zimě při 
napadeném sněhu je tato vycházka, ač nádherná, poněkud ne-
bezpečná.

Josef Ševčík
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ODDÍL TURISTIKY KČT 
SPARTAK ADAMOV, z. s.

BŘEZEN 2017
Oddíl turistiky KČT Spartak Adamov zve 
členy odboru a všechny příznivce pobytu 

v přírodě na turistickou akci

P O D É L  D Y J E
Vycházka se uskuteční v sobotu 4. 3. 

Délka vycházky – 10 km

Trasa: Ladná - Břeclav

Terén: rovina

Odjezd tam: ČD Adamov nádr. 8.39 hod., Brno 
9.10 hod.

zpět: ČD Břeclav Os 13.38 hod. (R 14.40 hod., 
Os 15.42 hod.)

Vycházku vede: Irča Antoszewska

ODDÍL TURISTIKY KČT 
SPARTAK ADAMOV, z. s.

D U B E N 2017
Oddíl turistiky KČT Spartak Adamov zve 
členy odboru a všechny příznivce pobytu 

v přírodě na turistickou akci

První jarní výšlap 
Jihomoravské oblasti KČT 

v Nedvědici
Vycházka se uskuteční v neděli 2. 4.

Délka vycházky a trasa dle propozic pořadatele 
10 km 

Odjezd tam: ČD Adamov nádr. Os 7.39 hod. – 
Brno Židenice 7.53 hod., Rožná 9.17 hod.

zpět: Nedvědice Os 14.01 hod., 16.01 hod.

Vycházku vede: Antonín Procházka

INZERCE
 ♦ NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY VE  2. PATŘE OD  TESCO 

BRNO! Sloučíme Vám všechny půjčky dohromady! Splácej-
te méně! Dostanete okamžitou hotovost, na účet nebo i slo-
ženkou. 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!

 ♦ Koupím byt 2+1 (3+1), i v původním stavu. Tel. č. 720 598 284. 
 ♦ Koupím menší byt v Adamově, hotovost. Tel. č. 720 584 911.
 ♦ Přivýdělek - nová šance: www.pracevevolnu.cz.
 ♦ Hledám brigádnice na  jarní výsadbu stromků. Informace  

tel. č. 739 623 601.
 ♦ Prodám halenky velikosti 56 – 58. Tel. č. 608 554 634. 
 ♦ Pronajmu garáž na ul. Plotní, tel. č. 732 859 024.
 ♦ Jednoznačně kladně hodnotím poskytnuté služby pana 

Karla Hynšta při prodeji mé nemovitosti. Zejména příjemné 
jednání makléře, jeho ochotu, vstřícnost a profesionální pří-
stup k problematice. Průběžně podávané informace o prů-
běhu byly vyčerpávající a úplné. Emilie Dvořáková. 

ODDÍL TURISTIKY KČT 
SPARTAK ADAMOV, z. s.

BŘEZEN 2017
Oddíl turistiky KČT Spartak Adamov zve 
členy odboru a všechny příznivce pobytu 

v přírodě na turistickou akci

Dálkový pochod  
Drahanskou vrchovinou

Vycházka se uskuteční v sobotu 18. 3. 
Délka vycházky a trasa dle propozic pořadatele 

8 km nebo 17 km

Odjezd tam: ČD Adamov nádr. Sp 6.57 hod. - 
Vyškov 7.56 hod.

Vyškov bus 8.27 hod. - Rousínov 8.42 hod.

zpět: Rousínov bus 14.35 hod., dále po hodině

Vycházku vede: Antonín Procházka
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   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 - 24 HD z 57 programů
Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2017 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,-

24 HD programů
57 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 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.

GO EN
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GOGO
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CZ

HD

HD

CZ

CZ CZ

EN
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ

EN CZ EN CZ

EN CZ CZEN

CZHD

GO

 ♦ 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. 

 ♦ Firma ADASPED, s. r. o. přijme spolehlivé řidiče mezinárodní 
a vnitrostátní dopravy, skupiny C, CE s profesním průka-
zem. Volné víkendy, dobré platové podmínky, firemní bo-
nusy, kvalitní vozový park. Nástup možný ihned. Tel. č. 
774 183 580. 

 ♦ Hledám doučování MATEMATIKY. Jedná se o přípravu dítě-
te na přijímací zkoušky na střední školu. Tel. č. 724 559 531.

Chcete vědět, za kolik můžete prodat
vaši nemovitost v Adamově a okolí?

Získejte ZDARMA
odhad tržní ceny.

Ing. Karel Hynšt
tel: 604 533 466


