
ROČNÍK XV

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J
ČÍSLO 7-8/2017 ČERVENEC, SRPEN 2017 ZDARMA

Popisy obrázků pod fotky

MĚSTO ADAMOV     POTRAVINY UHLÍŘ     JITKA ČERNÁ KADEŘNICTVÍ 
HASIČI ADAMOV     MIROSLAV ČERNÝ     ** DĚKUJEME SPONZORŮM ** 

GULÁŠOVÝ FESTIVAL 
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠE 

ZAČÁTEK VE 13:00 HOD 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

ROCKOVÁ LETNÍ NOC 
OD 19:00 HOD 

HRAJE SKUPINA 

PROROCK 
22.7.2017 

! VSTUPNÉ ZDARMA ! 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

13.7.2017 I. prázdninový výlet - DLOUHÉ STRÁNĚ MKS Adamov

22.7.2017 13:00
Gulášový festival na Sklaďáku / Rocková letní noc se skupinou 
Prorock

Akce v okolí

29.7.2017 07:30 Vycházka - z Doubravníku kolem Svratky Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

6.8.2017 16:00 POHÁDKOVÁ PRÁZDNINOVÁ TERASA MKS Adamov

12.8.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC Světlá AJETO Adamov

19.8.2017 08:30 Vycházka Rozdrojovice - k přehradě Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

26.8.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - PentaCo Boskovice AJETO Adamov

1.9.2017 Soutěž Dovolená 2017 MKS Adamov

1.9.2017 19:00 Rocková letní noc 2017 Město 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.

Podmínky příjmu a vysílací schéma Adamovského 
infokanálu - televizní vysílání
Adamovský infokanál vysílá v pozemním digitálním vysílá-
ní DVB-T z vysílače Alexandrova rozhledna, a to na kanále 
32. K příjmu je třeba mít set-top-box nebo novější televizor 
s DVB-T tunerem a mít k dispozici signál pozemního digitál-
ního vysílání. Individuální televizní antény je třeba natočit 
směrem na Alexandrovu rozhlednu. Společné televizní an-

tény (STA) je nutné nejprve nechat upravit (správcem ne-
movitosti). Na většině STA v Adamově je však momentálně 
příjem již zajištěn, konkrétně na těchto STA resp. domech: 
Jilemnického (kromě 12 a  14), Ronovská, Neumannova, 
Opletalova 38ab, Družstevní 2,3,8,9,10 a  11, Komenského 
(Hradčany), Komenského 6, Sadová 17-27.

Vysílací schéma videoreportáží:
Typ Vysílací čas
Promo video Infokanálu (cca 2 min) denně 6:00, 11:00, 17:00, 21:00
Promo video Adamova (cca 15 min) denně 0:00, 8:00, 12:00, 20:00
Aktuální videoreportáž měsíce denně 9:00, 13:00, 18:00, 22:00
Reprízy videoreportáží denně 7:00, 14:00, 23:00
Stalo se před rokem ve videoreportáži denně 1:00, 10:00, 16:00

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na  60. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 5. 
2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 13. schů-
ze likvidační komise konané dne 3. 5. 2017.
Se společností E.ON Distribuce, a. s. byly uzavřeny Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění ka-
belů NN realizované v rámci staveb „Adamov – úprava DS, Jan-
dáková“ na pozemku parc. č. 392/2 v k. ú. Adamov a „Adamov – 
úprava DS, Vladyka“ na pozemku parc. č. 535/1 v k. ú. Adamov.
V souladu s Pravidly pro hospodaření s byty v majetku Města 
Adamova byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu č. 34 na ulici 
Komenského 6 v Adamově s žadatelkou umístěnou na 1. místě 

v pořadí sestaveném pracovní skupinou jmenovanou tajemni-
cí Městského úřadu. 
Se společností ABLE agency, s. r. o. byly uzavřeny Smlou-
vy o  zřízení služebnosti spočívající ve  vedení, provozování 
a údržby inženýrských sítí na pozemcích v majetku Města Ada-
mova vyspecifikované geometrickými plány.
Z  rozpočtu Města Adamova byla poskytnuta neinvestiční 
dotace ve  výši 6.000,- Kč Římskokatolické farnosti Adamov 
na pořádání akce „Noc kostelů 2017“.
Rada města Adamova schválila změny rozpisu rozpočtu č. 
4/2017 a 5/2017.
K  výkonu správy bytového fondu Města Adamova byla uza-
vřena Příkazní smlouva se společností ADAVAK, s. r. o., která 
nahrazuje původní Mandátní smlouvu. 
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Město Adamov se bude spolupodílet na konání akcí „Open Air 
Adamov 2017“, konané dne 24. 6. 2017 a „Dětský den“, konaný 
dne 3. 6. 2017 v  rozsahu zajištění služby MP pro dohled nad 
veřejným pořádkem, zajištění přípravy a  následného úklidu 
prostranství, zajištění propagace ve Zpravodaji, na webu měs-
ta, na plakátovacích plochách a hlášení v městském rozhlase, 
a zajištění mobilních WC TOI TOI.
Na 61. schůzi Rady města Adamova konané dne 7. 6. 2017 
vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 28. zasedání 
Kulturně informační komise konaného dne 16. 5. 2017.
Rada města Adamova vybrala jako nejvýhodnější nabídku 
na pořízení služebního vozidla pro Městskou policii Adamov 
nabídku od společnosti AUTOS Kunštát s. r. o.
Se společností ASEKOL a. s., která zajišťuje na sběrných mís-
tech pro výrobce zpětný odběr elektrozařízení, byl uzavřen 
Dodatek č. 1 Smlouvy o  zajištění zpětného odběru zaříze-
ní. Dodatek uvádí stávající smlouvu do souladu se zákonnou 
změnou a  zajišťuje plynulý přechod a  kontinuitu sběru dle 
platných zákonných podmínek.
Rada města Adamova schválila předloženou výroční zprávu 
za rok 2016 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Adamov včetně odměny ředitelce Městského kulturního stře-
diska Adamov. 
Na  pronájem multifunkčních kopírovacích strojů UTAX byla 
uzavřena Smlouva o pronájmu movité věci „ALL-IN“ navazu-
jící na předchozí smluvní vztah s tím, že stávající multifunkční 
stroje budou vyměněny za nové typy.
Provoz městského koupaliště v  Adamově bude zajišťovat 
na základě smluvního vztahu firma ADAVAK, s. r. o.
Na  akci „Rekonstrukce výtahu, Sadová 15“ byla na  základě 
výběrového řízení vybrána nejvýhodnější nabídka od  firmy 
KONE a. s.
Byl schválen Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu bytu č. 41/2016/B 
v bytovém domě Komenského 6 na prodloužení stávající ná-
jemní smlouvy.
S Tělocvičnou jednotou Sokol Adamov byla uzavřena Nájem-
ní smlouva na pronájem pozemku parc. č. 244/2, který bude 
využíván pro umístění staveniště při realizace stavby „Opra-
va místní komunikace – ul. Osvobození, Adamov“. K umístění 
zařízení staveniště bude sloužit i část pozemku parc. č. 111/1, 
na jehož využívání byla rovněž uzavřena s vlastníkem pozem-
ku nájemní smlouva.
Se společností ABLE agency, s. r. o. byla uzavřena Smlou-
va o  zřízení služebnosti spočívající ve  vedení, provozování 
a údržby inženýrských sítí na pozemcích v majetku Města Ada-
mova vyspecifikované geometrickým plánem.
Rada města Adamova schválila změny rozpisu rozpočtu č. 
6/2017 a 7/2017 a prodejní cenu brožury „Ing. Josef Chalikov“.
Spolku KOBRA RACING KLUB byla poskytnuta neinvestiční do-
tace z rozpočtu Města Adamova ve výši 40.000,- Kč na pokry-
tí nákladů spojených s  pořádáním akce „Minikárové závody, 
MČR – FPČR a SR 2017“.
Spolku Spartak Adamov byla poskytnuta neinvestiční dotace 
z rozpočtu Města Adamova ve výši 15.000,- Kč na pokrytí ná-
kladů spojených s pořádáním 3 turnajů pro mládež ve stolním 
tenise a neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč na pokrytí ná-
kladů spojených s pořádáním akce „Dětský den na tenisových 
kurtech“.
Šipkovému klubu Adamov byla poskytnuta neinvestiční do-
tace z rozpočtu Města Brna ve výši 17.500,- Kč na pokrytí ná-
kladů spojených s účastí na MČR a s pořádáním sportovních 
turnajů v r. 2017.
S firmou HOLÍK stav, s. r. o. byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o dílo na akci „Rekonstrukce koupaliště Adamov II", kterým 

je řešen posun termínu dokončení, a to do 30. 6. 2017, vyvola-
ným změnou právních předpisů upravujících hygienické poža-
davky na kvalitu koupaliště a dodatečnými úpravami brouzda-
liště a vybudováním dílčí přeložky zemního napájecího kabe-
lu NN, který byl ve špatném technickém stavu.
Byla uzavřena kupní smlouva na části pozemků parc. č. 289/4, 
275/3, 274 a 272 v k. ú. a obci Adamov, které jsou ve vlastnictví 
města Adamova.
Se společností Cerhen, s. r. o. byla uzavřena Nájemní smlouva 
na pronájem části pozemku parc. č. st. 675, který bude využí-
ván pro umístění zařízení staveniště pro realizaci stavby „Re-
konstrukce výtahu, Sadová 15“.
Na akci „Kulturní dům – interiér, Opletalova 354/22, Adamov“ 
byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka od firmy GAMA J+P, 
společnost s ručením omezeným.
Se společností ADAVAK, s. r. o. byla uzavřena Dohoda o částeč-
ném postoupení Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakáz-
ky „Oprava místní komunikace – ulice Osvobození, Adamov“ 
spočívající ve zhotovení části díla realizaci veškerých dodávek 
a stavebních prací – rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
S vlastníky pozemků parc. č. 75/1, 237/7 a 237/13, kterých se 
částečně dotkne realizovaná stavba „Oprava místní komuni-
kace – ulice Osvobození, Adamov“, byly uzavřeny Smlouvy 
o právu provést stavbu.
Na  závěr byl schválen program 18. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat v  pondělí 26. června 
2017.

Bc. Roman Pilát, MBA,  starosta města Adamova

ZPRÁVY Z MATRIKY
V  sobotu dne 17. června 2017 proběhlo na  Městském úřadě 
v Adamově vítání občánků. 

Do života byly přivítány tyto děti:
27. 12. 2016 Adéla Mitošinková, Petra Jilemnického 23
03. 01. 2017 Linda Martinková, Komenského 6
27. 02. 2017 Štěpán Pavlíček, Ronovská 2
18. 03. 2017 Barnabáš Hnilica, Osvobození 11
10. 04. 2017 Jozef Medvecký, Petra Jilemnického 11
11. 04. 2017 Jáchym Tichý, Petra Jilemnického 27

Blahopřejeme
01. 06. 2017 Vladimír Čech, 90 roků, Komenského 25
01. 06. 2017 Jaroslava Sehnalová, 90 roků, Osvobození 25
01. 06. 2017 Josef Hloušek, 82 roky, Komenského 1
02. 06. 2017 Jan Stloukal, 84 roky, Údolní 2
06. 06. 2017 Mgr. Pavel Neuman, 70 roků, Komenského 13
08. 06. 2017 Božena Svobodová, 88 roků, Tererova 1
09. 06. 2017 Františka Králíčková, 88 roků, Petra Jilemnického 6
10. 06. 2017 Libuše Maršálková, 70 roků, Sadová 25
13. 06. 2017 Jiřina Zahradníčková, 89 roků, Komenského 23
14. 06. 2017 Růžena Kmentová, 89 roků, Petra Jilemnického 19
27. 06. 2017 Ludvík Kalvoda, 75 roků, Osvobození 14
28. 06. 2017 Ing. Miloš Hladký, 87 roků, Údolní 1
28. 06. 2017 Květoslava Nezvalová, 83 roky, Blažkova 2
30. 06. 2017 Ing. Josef Musil, 75 roků, Komenského 5

Úmrtí
19. 05. 2017 Ing. Josef Beneš, roč. 1938, Rudice
30. 05. 2017 Josef Procházka, roč. 1950, Sadová 18
05. 06. 2017 Jiří Drnovský, roč. 1932, Komenského 3
07. 06. 2017 František Cigánek, roč. 1931, Opletalova 26
13. 06. 2017 Oto Hofbauer, roč. 1926, Opletalova 30
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Informace pro občany
UPOZORNĚNÍ – NEDOPLATKY, 
zvyšování a jejich vymáhání
Upozorňujeme občany města Adamova, že dne 30. 6. 2017 
skončila splatnost místních poplatků za  komunální odpad 
a psy. Ti, kteří dosud nesplnili svoji poplatkovou povinnost, se 
vystavují nebezpečí navýšení poplatku za nedodržení termí-
nu splatnosti platebním výměrem nebo hromadným předpis-
ným seznamem s možností jeho navýšení až na trojnásobek. 
Bude-li tedy Váš nedoplatek činit 600,- Kč, může být Vaše po-
platková povinnost navýšena až na 1 800,- Kč. Z tohoto důvo-
du doporučujeme občanům, aby poplatek uhradili co možná 
nejdříve. 
Pokud nebude poplatek včetně příslušenství (navýšení) uhra-
zen ani po tomto vyměření a v něm uvedeném náhradním ter-
mínu, správce poplatku zahájí exekuční řízení. Náklady řízení 
jdou k tíži dlužníka, minimálně činí 500,- Kč, ale mohou být vyš-
ší v návaznosti na výši nedoplatku, způsob a průběh exekuce. 
Chcete-li řešit své nedoplatky žádostí o odklad nebo splátky, 
je tento úkon spojen se správním poplatkem ve výši 400,- Kč 
na  jednoho žadatele (poplatníka). Je nutné upozornit také 
na to, že podání žádosti a úhrada správního poplatku ještě ne-
musí znamenat vyhovění Vaší žádosti. S žádostí se můžete ob-
rátit na ekonomický odbor – Silvie Můčková, tel.č. 516 499 629, 
e-mail: silvie.muckova@adamov.cz.

Odbor ekonomický

Rozpis dovolených lékařů
AZZA spol. s r. o.
MUDr. Bernášková: 17. 7. - 4. 8. 
MUDr. Martincová: 24. 7. - 28. 7. a 7. 8. -18. 8.
MUDr. Škvařilová: 3. 7. - 14. 7. a 21. 8. – 1. 9.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
MUDr. Zuzana Kuchařová: 10. 7. – 21. 7. a 7. 8. – 18. 8.

DĚTSKÝ LÉKAŘ
MUDr. Lenka Košťálová: 3. 7. a 4. 7., 24. 7. – 4. 8. a 21. 8. – 1. 9.

Rozpis stomatologické LSPP 
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin

Červenec
1.7. MUDr. Křížová, Knínice u Boskovic, tel.: 516 452 808
2.7. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice, tel.: 

516 491 263
5.7. MUDr. Kučerová M., Lysice, Komenského 429, tel.: 

516 472 460
6.7. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko, tel.: 

516 414 291
8.7. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516 488 457
9.7. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12, 

tel.: 516 453 997
15.7. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516 488 456
16.7. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, tel.: 516 471 210
22.7. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24, tel.: 

516 454 046
23.7. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2, tel.: 

516 474 488
29.7. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2, tel.: 

607 812 963
30.7. MUDr. Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice, tel.: 

516 491 263

Srpen
5.8. MUDr. Paděrová, Šebetov, 117, tel.: 516 465 452
6.8. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdrav. středisko, tel.: 

725 415 615
12.8. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16, tel.: 

774 177 804
13.8. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9, tel.: 

516 412 422
19.8. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, tel.: 516 419 538
20.8. MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, tel.: 516 444 326
26.8. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516 488 453
27.8. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková), Poliklinika Blansko, 

Sadová 33, tel.: 516 488 453

Září
2.9. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol, 221, tel.: 

516 435 203
3.9. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492, tel.: 

516 477 319
9.9. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, tel.: 604 760 665
10.9. MUDr. Staňková V., Jedovnice, Zdrav. středisko, tel.: 

516 442 726
16.9. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15, tel.: 

605 184 479
17.9. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A, tel.: 

516 416 386
23.9. MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516 488 455

UPOZORNĚNÍ 
V období do 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 
budou úřední hodiny Úřadu práce 
ČR, kontaktního pracoviště Blan-
sko, výjezdového pracoviště Ada-
mov realizovány v těchto dnech:
 13. července 2017 19. října 2017
 24. srpna 2017  23. listopadu 2017
 21. září 2017 14. prosince 2017
od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

 JUDr. Jitka Lorková 
 ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
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24.9. MDDr. Šméralová K., Boskovice, Lidická 8, tel.: 
516 453 998

28.9. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, Zdrav. středisko, tel.: 
608 220 806

30.9. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429, tel.: 
516 472 227

Říjen
1.10. MUDr. Švendová, Křtiny, Zdrav. středisko, tel.: 

516 439 404
7.10. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 

734 177 800
8.10. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo nám. 327, 

tel.: 516 446 398
14.10. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516 488 454
15.10. MUDr. Well, Adamov, Smetanovo nám. 327, tel.: 

516 447 605
21.10. MUDr. Zouharová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516 488 450
22.10. MUDr. Žilka, Benešov, 19, tel.: 516 467 313
28.10. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18, tel.: 

516 474 018
29.10. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9, tel.: 

735 056 656

Listopad
4.11. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38, tel.: 

516 462 203
5.11. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38, tel.: 

516 462 203
11.11. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, tel.: 516 474 310
12.11. MUDr. Grénarová, Boskovice, Růžové nám. 16, tel.: 

774 710 550

17.11. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 516 418 788
18.11. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, tel.: 721 425 074
19.11. MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101, tel.: 516 434 055
25.11. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, tel.: 516 432 138
26.11. MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4, tel.: 516 446 428

Prosinec
2.12. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 731 144 155
3.12. Dr. Hurešová, Boskovice, Nemocnice Boskovice, tel.: 

516 491 263
9.12. MDDr. Janáč, Boskovice, Lidická 10, tel.: 537 021 289
10.12. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, tel.: 516 456 109
16.12. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24, tel.: 

516 454 046
17.12. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, tel.: 516 410 786
23.12. MDDr. Keprtová, Boskovice, Lidická 8, tel.: 516 453 998
24.12. MDDr. Kolářová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516 488 452
25.12. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a, tel.: 

516 474 369
26.12. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16, tel.: 

733 644 499
30.12. MUDr. Křížová, Knínice u Boskovic, tel.: 516 452 808
31.12. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice, tel.: 

516 491 263

2018
1.1. MUDr. Kučerová M., Lysice, Komenského 429, tel.: 

516 472 460
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová 
nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, 
nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude pře-
rušena dodávka elektrické energie:

Dne 10. 7. 2017 od 9:00 do 11:00 hod.
Vypnutá oblast: ulice Nádražní za kolejemi směrem k lesu, tzn. Bernáškovi, prostor ŠLP atd. dle přiložené mapky

Dne 11. 7. 2017 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: ulice Komenského kromě domu č.o. 2; ulice Lesní, ulice Osvobození č.o. 9 (sportovní hala), ulice Pod Hor-
kou kromě domů č.o. 17, 19, 21, ulice Sadová od domů č.o. 15 a 16 po její konec směr ul. Lesní, ulice U Kostela kromě domu 
č.o. 3, Smetanovo náměstí dům č.o. 1 
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Rozšíření cesty pod kostelem
V únoru 2017 schválilo Zastupitelstvo města Adamova projekt 
s názvem „Oprava místní komunikace - ul. Osvobození, Ada-
mov“. Hlavním cílem stavebního záměru, který se v  návaz-
nosti na  výsledky řady jednání a  shromážděných poznatků 
v  předchozích letech začal projekčně připravovat počátkem 
roku 2015, je rozšíření stávající úzké vozovky místní komu-
nikace na  ul. Osvobození v  úseku pod kostelem sv. Barbory 
v  Adamově. Uskutečněním druhé velké akce v  tomto území 
bude vyřešena otázka zajištění bezpečného průjezdu vozidel 
stávajícím nepřehledným a úzkým úsekem komunikace, a to 
zejména autobusů MHD.
Minimální šířka zpevněné dvouproudé vozovky v  řešeném 
úseku po provedení stavebních úprav bude činit 5,5 m. V této 
souvislosti dojde k úplnému odstranění tělesa stávající opěr-
né zdi podél komunikace, vybudování nové opěrné zdi, vlast-
nímu rozšíření tělesa komunikace s  živičným povrchem při 
úpravě spádových poměrů a  přeložce kolizních úseků inže-
nýrských sítí. Při této příležitosti dojde po  předchozím pro-
jednání s vlastníky a správci inženýrských sítí k celkové opravě 
všech rozvodů technické infrastruktury, a to jak sítí uložených 
v  zemi, tak sítí dosud vedených vzduchem, přičemž veškerá 
vzdušná vedení budou snesena do  země nebo bez náhrady 
odstraněna (týká se nevyužívaných inženýrských sítí).
Aktuálně probíhá poslední správní řízení, potřebné pro zahá-
jení stavby. Předání staveniště dodavatelské firmě se předpo-
kládá na přelomu měsíce července a srpna.
Délka opravy bude činit přibližně 4 měsíce a bude významně 
ovlivňovat průjezd touto lokalitou. Provoz bude řízen sema-
fory na několika místech. Je nutné při plánování cest s tímto 
omezením počítat, především pak dojezdy k vlakové dopravě 
prostřednictvím městské hromadné dopravy. Drobná zpoždě-
ní nelze vyloučit.
Prosíme všechny občany o trpělivost a pochopení po dobu 
realizace této investice.

Bc. Roman Pilát, MBA  
starosta města Adamova

Rekonstrukce budov 
Městského úřadu Adamov
V  červnu 2017 odstartovaly stavební práce spojené s  rekon-
strukcí obou budov MěÚ Adamov. Cílem projektů je snížení 
energetické náročnosti jednotlivých objektů pomocí výměny 
tepelnětechnických nevyhovujících konstrukcí budovy. Díky 
realizaci opatření dojde k  úspoře celkové energie o  více jak 
50 %. Na oba projekty byla poskytnuta dotace Ministerstva ži-
votního prostředí - Státní fond životního prostředí ČR ve výši 
40 % ze způsobilých výdajů v souhrnné výši přibližně 2 mil. Kč. 
Zbývající prostředky hradí ze svého rozpočtu město Adamov 
jako příjemce podpory.
Při návštěvě objektů městského úřadu prosím dbejte na svo-
ji maximální bezpečnost a pohybujte se pouze v označených 
prostorách pro veřejnost.
Děkujeme za pochopení.

Jiří Němec 
místostarosta města Adamova
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Modernizace interiéru MKS
Od  počátku měsíce června pokračuje další modernizace ob-
jektu Městského kulturního střediska. Po  úpravách fasády 

a  okolního prostranství v  minulých letech se nové podoby 
dočká i  interiér. Po  43 letech zahrnuje první etapa velký sál 
a předsálí, a  to především rekonstrukci elektroinstalace, roz-
vodů vody a kanalizace, nový nábytek a osvětlení, komplex-
ní řešení ozvučení aj. Po dobu následujících 3 měsíců je hor-
ní část pro veřejnost uzavřena. Opraven by měl být následně 
i vestibul společně se zbudováním nového výtahu (nyní pro-
bíhá poptávkové řízení). Ilustrační vizualizace jsou přílohou 
tohoto článku.

Bc. Roman Pilát, MBA  
starosta města Adamova

Informace k areálu koupaliště
Přibližně před devíti měsíci schválilo Zastupitelstvo města 
Adamova rekonstrukci areálu koupaliště v Adamově na ul. Ko-
menského. Za  hlavní cíl bylo stanoveno poskytnutí většího 
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komfortu návštěvy areálu pro všechny věkové skupiny, přede-
vším pro rodiny s dětmi.
V areálu koupaliště bude k dispozici plavecký bazén a dětský 
bazén , které budou napojeny na nově vybudovanou úpravnu 
vody. Instalován bude několik vodních prvků - vodní hřib, pro-
tiproud, masážní trysky, dnová vzduchová masáž. Dále areál 
mimo ploch pro slunění poskytne návštěvníkům beach volej-
balové hřiště s písčitým povrchem, věž se skluzavkou a šplhací 
prvky (šplhací síť, vodící lano, šplhací čtyřsedačka) včetně žeb-
říku a labyrintu z kůlů, pískoviště a dvou houpaček.
Opravou prošla i provozní budova s veřejným pánským a dám-
ským WC, místností pro plavčíky (ošetřovna) a místností pro 
provoz občerstvení. Nově bude k dispozici návštěvníků i pře-
vlékárna.
Provozovatelem areálu koupaliště bude společnost ADAVAK, 
s. r. o.

V těchto dnech finišují stavební práce uvnitř oploceného are-
álu koupaliště. Samotné napouštění bazénů by mělo probí-
hat počátkem července, po  němž bude následovat zkušební 
provoz. Po dobu zkušebního provozu bude vybíráno vstupné 
v poloviční výši.

Pro rok 2017 je stanoveno vstupné následovně:
Celodenní vstupné - rodinné (max. 2 dospělý a 2 děti od 3 až 
12 let) - 100 Kč, dospělý - 50,- Kč; děti od 3 až 12 let, důchod-
ci - 30,- Kč.
Vstupné po 15 hod. - dospělý - 30,- Kč; děti od 3 až 12 let, dů-
chodci - 20,- Kč
Děti do 3 let budou mít vstup zdarma.
Kondiční plavání od 19.30 hodin do 21.00 hodin - 20,- Kč.
Přesný termín otevření bude oznámen prostřednictvím webo-
vých stránek města, televizního vysílání, facebookových strá-
nek a rozhlasu.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města Adamova

Dejte studánce Pod Novým hradem hlasováním šanci na opravu 
 
Odborníky z Českého svazu ochránců přírody bylo letos v šesti krajích České republiky vytipováno celkem 
18 studánek, které potřebují zrekonstruovat. Jednou z nich je Adamovu blízká studánka Pod Novým hradem, která 
před několika lety „ztratila“ vodu. 
Veřejnost vybere v každém ze šesti krajů svým hlasováním jednu vítěznou, pro kterou bude s vlastníkem studánky 
vyjednána její odborná renovace. 
Hlasování probíhá v období od 31. 5. do konce dne 31. 7. 2017. Může se ho zúčastnit každá fyzická osoba starší 
18 let, která má adresu pro doručování na území České republiky, pokud se řádně zaregistruje a vyjádří souhlas 
s pravidly hlasování. Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. 
Hlasovat lze dvěma způsoby – přes profil na sociální síti Facebook a prostřednictvím vyplnění webového formuláře – 
v obou případech pouze jedenkrát, další pokusy o hlasování jsou ignorovány. Hlasovat je možné i zasláním 
autentické vlastní fotografie pořízené u studánky. Tato forma hlasování má váhu 10 hlasů a soutěžící se tím 
zapojuje do soutěže o hodnotnější ceny. Studánka musí být na fotografii jasně definovatelná a zároveň na ní musí být 
vidět i účastník hlasování. Zasláním fotografie hlasující potvrzuje, že je jejím autorem, a současně poskytuje svůj 
souhlas s jejím zveřejněním na webových stránkách a v médiích, propagačních a reklamních materiálech pořadatele 
v souvislosti s touto soutěží. 
Cenami soutěže je 6 víkendových pobytů, 6 turistických batohů a 6 deštníků. 
Renovaci studánek podporuje Toma, známá česká značka balených pramenitých vod. 
 

Vstupní stránka hlasování  Detailní pravidla soutěže 

 

Děkujeme Vám za zaslání hlasu pro tuto studánku. 
Na oplátku slibujeme, že budeme udržovat její okolí, 

jak se o to snažíme od loňského roku. 
Zajistíme také rozbor vody v akreditované laboratoři. 
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Doplnění dětských hřišť 
o herní prvky i o pohybové 
prvky pro seniory
V  rámci 51. schůze Rady města Adamova konané dne 
21. 11. 2016 byly projednány výstupy z  FÓRA 2016 ově-
řené anketou. K  dané záležitosti byl určen, resp. schvá-
len garant – Jiří Němec. Pro rok 2017 byla navržena 
do  výdajů rozpočtu města (§ 3412 – sportoviště) částka  
300.000,- Kč na pořízení 6 kusů zařízení tzv. „venkovních po-
siloven“. Z toho: 3x sportoviště P. Jilemnického, 3x sportoviště 
Komenského. Jedná se o největší dětská hřiště, nejvíce navště-
vovaná. Obě sportoviště od roku 2016 disponují workoutový-
mi sestavami. Proto jejich doplnění o  individuální venkovní 
stroje určené ženám nebo seniorům je více než vhodné. Mís-
ta instalace jsou na Horce uvnitř sportovního areálu Komen-
ského a  na  Ptačině uvnitř sportovního areálu Jilemnického. 
V  umístění je třeba najít vhodný kompromis a  je nutné brát 
zřetel i na možnost souběhu cvičení dospělou osobou a kont-
rolované (pod dozorem) hraní si dětí na herních prvcích (kom-
promis platí obzvláště pro sportoviště Jilemnického).
V  současné době tedy probíhají práce vedoucí k  doplnění 
těchto hřišť. Ve  druhé polovině roku 2017 se bude sledovat 
odezva od obyvatelstva. Na  jejím základě se potom rozhod-
ne o dalším rozšíření vybavení dětských hřišť (rok 2018 a dále) 
nebo pouze o ponechání zařízení instalovaných v roce 2017.

 Komise PZMA a MA21 

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU
Od 1. 4. 2015 jsou v ulicích města Adamova rozmístěny hnědé 
odpadové nádoby na ukládání rostlinného bioodpadu. Jsme 
rádi, že jsou tyto nádoby využívány ke  svému účelu, za  což 
bychom chtěli našim občanům poděkovat. V  některých pří-
padech jsme se ale setkali s tím, že je bioodpad z domácností 
vhazován do nádob společně s plastovými sáčky, pytly a taš-
kami, které nejsou kompostovatelné, a tudíž do těchto nádob 
nepatří. 

Žádáme proto občany, aby obsah doneseného odpadu 
vysypávali z plastových sáčků do hnědých nádob 
na bioodpad a znečištěné plastové sáčky vhazovali 
do kontejnerů na směsný komunální odpad.

Do nádob na bioodpad patří:
z domácností - zejména zbytky ovoce a zeleniny, vařená ze-
lenina, slupky z  brambor a  citrusových plodů, vyluhované 
čajové sáčky, kávová sedlina a filtry, zbytky pečiva, skořápky 
z  ořechů, jádřince, pecky z  ovoce a  semínka (např. z  paprik, 
melounů)

ze zahrad - zejména posekaná tráva, plevel, seno, sláma, lis-
tí, květiny, zelenina (kořeny i listy), kousky větví stromů i keřů 
(do 30 cm), hobliny, piliny, kůra, štěpka, rostlinný odpad napa-
dený chorobami nebo škůdci.

Do nádob na bioodpad nepatří:
zejména zbytky jídel, maso, kůže, kosti, oleje a tuky, vaječné 
skořápky, podestýlka hospodářských zvířat, zvířecí exkre-
menty, uhynulá zvířata, dřevěné uhlí, popel ze dřeva, uhlí 
a  briket, papír (např. noviny, časopisy, papírové kapesníčky, 
lepenka), plast (např. plastové obaly, sáčky, tašky, pytle), sklo, 
textil, nebezpečný odpad (např. chemikálie, kosmetické a čis-
tící přípravky), odpad z vysavače, kamení, smetky z chodníku 
a silnic, kamenný prach, dlouhé větve.
Děkujeme, že třídíte odpady. Chráníte tak životní prostředí.

Odbor správy majetku města 

Nevíte, kam s ní? Pomůže 
Vám nová aplikace
V  průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných 
zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak 
i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když do-
slouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného od-
padu. Úsporky je však, vzhledem k malému obsahu rtuti, po-
třeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky recyklaci využije více 
než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. 
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy pře-
mýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte 
užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP. 
Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod 
s elektrem, supermarket, obecní úřad nebo další místa ve va-
šem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si mů-
žete zdarma stáhnout do  mobilního telefonu nebo tabletu 
s operačním systémem Android nebo iOS. Kromě mapy sběr-
ných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotli-
vých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. 

QR kód iOS,  QR kód Android

 
V  našem městě můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat 
ve  sběrném dvoře firmy GAMA J+P, společnosti s  ručením 
omezeným, Kolonie 302, Adamov, kde je otevřeno pondě-
lí, středa, pátek od 10.00 do 18.00 hod mimo státem uznané 
svátky.
V  Česku je nyní k  dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný 
odběr světelných zdrojů pro naše město zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 
2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných 
kontejnerů do  recyklační firmy i  samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetří Město Adamov finanční prostředky, které bychom 
jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami do-
čtete na www.ekolamp.cz.
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Kultura

První svaté přijímání
Dne 4. června, na slavnost Seslání Ducha Svatého, přijalo 6 dětí 
naší adamovské farnosti první svaté přijímání. Po několikamě-
síční přípravě vedené katechetou Josefem Novotným přistou-
pily děti poprvé ke svátosti smíření. Během nedělní mše si pak 
znovu zapálily své křestní svíce, přečetly přímluvy a  v  obět-
ních darech přinesly nekvašený chléb v  podobě hostií, víno 
a vodu, které následně o. Pavel Lazárek proměnil v Tělo a Krev 
Kristovu. Teprve teď mohly děti poprvé přistoupit i ke svaté-
mu přijímání a přijmout Tělo Kristovo. Pro mnoho lidí nepo-
chopitelné, pro většinu křesťanů základem jejich víry, proto-
že Ježíš neodešel, ale zůstává. Kéž tato víra provází i tyto děti 
během jejich života a Kristus je naplní svou živou přítomností, 
protože kdo jednou opravdově poznal Krista, už nemá důvod 
jej opouštět. 

Veronika Kašná

Ohlédnutí za Nocí kostelů
Devátý ročník akce, která pro veřejnost otevírá brány křes-
ťanských kostelů, kaplí a  modliteben, se tradičně uskutečnil 
i v adamovském kostele svaté Barbory. Tentokrát si mohli ná-
vštěvníci prohlédnout nejen Světelský oltář, ale i zákulisí kos-
tela – sakristii a kůr. Z kůru bylo možné do kostela shlédnout 
z pohledu varhaníka. Naopak ze sakristie do kostela návštěv-
níci neviděli, místo toho si zde mohli prohlédnout nádoby 
a roucha užívané při bohoslužbách. Celkový počet návštěvní-
ků na adamovské Noci kostelů byl 200. A to se nejednalo je-
nom o místní. Přijeli k nám – většinou autem – lidé z různých 
vzdáleností: z Bílovic, Vranova, Brna, Kuřimi, Ústí nad Labem 
a nejdále z Mutlangen (Německo, poblíž Stuttgartu).
V okolí kostela byl připraven program pro děti. Na stanovištích 
se dozvídaly o tom, jaké máme v nebi svaté přímluvce – Bar-
boru, Františka Xaverského, Lucii, Jana Bosca, Matku Terezu 
a Vavřince – a jak tito lidé žili. Každý z těchto světců byl oby-
čejným člověkem. Jen při poznání Boha pochopili, že život má 
hlubší smysl a dokázali pro toto poznání obětovat vše, co měli. 
Často i svůj život. A tak děti s těmito světci rozesílali poselství 
v podobě papírových vlaštovek, přinášeli svědectví o Boží krá-
se v  podobě vlastnoručně vyrobených barevných obrázků, 
které si pak vlisovaly do  připínacích placek, poznávaly svět 
nevidomých u hmatového pexesa a modelíny, zapojily svého 
sportovního ducha na stanovišti kněze – sportovce, obvázaly 
zraněného a napojily žíznivé.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo nějak přispěli k zajištění akce: 
našemu panu faráři otci Pavlovi, všem organizátorům a  po-
mocníkům na  stanovištích, našim starším farníkům za  obě-
tavou pomoc na  kůru a  v  sakristii, dále těm, kdo připravili 
něco k občerstvení a  těm, kdo se věnovali návštěvníkům při 
prohlídce kostela a  Světelského oltáře. Děkuji paní Králičko-
vé za pomoc s propagací a hasičům za zapůjčení párty stanu. 
Také nesmím zapomenout na přátele z farnosti Bílovic nad Svi-
tavou, kteří nám připravili poslední bod programu.
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Vzpomínka

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 červenec 2017
pondělí 3. 7. Přivítání prázdnin, aneb Sladký den 
úterý 4. 7. Filmový Marathon 
středa 5. 7. Státní svátek - ZAVŘENO 
čtvrtek 6. 7. Státní svátek – ZAVŘENO 
pátek 7. 7. Tajemný prázdninový výlet
pondělí 10. 7. Týdenní Prázdninový turnaj ve fotbálku 
a šipkách 
pátek 14. 7. Orlovna Blansko 
úterý 18. 7. Kolaudačka koupáku 
středa 19. 7. Sváteční vaření 
čtvrtek 20. 7. S filmem za … 
pátek 21. 7. Sportovní den 
úterý 25. 7. Týden plný sportu, aneb každý den něco 
jiného 
pátek 28. 7. Orlovna Blansko 

Program bude upravován dle počasí 

V týdnu od 10. 7. do 14. 7. bude probíhat Týdenní 
Prázdninový turnaj ve fotbálku a šipkách 

V týdnu od 24. 7. do 28. 7. bude probíhat Týden plný 
sportu, aneb každý den něco jiného 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Dne 11. července tomu budou dva 
roky, co nás navždy opustil můj 
drahý manžel, tatínek a  dědeček 
pan Milan Poslušný. 
Všichni, kdo jste ho znali a  měli 
rádi, věnujete mu společně s námi 
tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná manželka 
a dcera Lucie s rodinou.

Noc kostelů se vydařila také díky našim sponzorům – Městu 
Adamov, společnosti Adavak, s. r. o. a MO KDU-ČSL. 
Jsem rád, že se Noc kostelů mohla uskutečnit a přinesla kultur-
ní a duchovní zážitek mnoha lidem.

Jan Papež 
hlavní organizátor 

V  červenci uplyne 10 let od  úmrtí 
pana Antonína Procházky. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 11. srpna vzpomeneme pat-
nácté výročí úmrtí mého manžela, 
tatínka a dědečka, pana Petra Brau-
nera. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu s námi tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná manželka, 
syn a dcera s rodinami.

Slunce zapadlo, nastala noc,
Ty jsi nám odešel na věčnost.

Dne 17. srpna to bude pět let, co 
od  nás odešel můj milovaný man-
žel, tatínek, dědeček, pan Lubomír 
Dáňa. 

Stále vzpomíná manželka 
s celou rodinou.

Dne 20. května oslavil 60. narozeni-
ny pan Jiří Hynek. Do dalších let mu 
přejeme především pevné zdraví 
a hodně štěstí. 

Vše nejlepší přejí manželka 
Renata, vnučka Patricie, dcera Eva 

s rodinou a syn Jirka s rodinou.

Blahopřejeme

Za projevená blahopřání k mému životnímu jubileu všem sr-
dečně děkuji. 

Jaroslava Minaříková
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Městské kulturní středisko Adamov
Vás zve na letní promítání                         

„BIOGRAFU LÁSKA“
Promítáme:                                                                   
od 21:00 hodin na hřišti u ZŠ 
Ronovská

10. července 2017              Vstupné: 40 Kč ANDĚL PÁNĚ 2

Anděl Páně 2 je filmová pohádková komedie režiséra 
Jiřího Stracha z roku 2016.                                                   
Jedná se o volné pokračování pohádky Anděl Páně                
z roku 2005. K titulkům nazpívali píseň Karel Gott             
a jeho dcera Charlotte Ella Gottová.

7. srpna 2017                      Vstupné: 60 Kč DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. 
Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího 
dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude 
tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže 
vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když 
naprosto netuší, s kým počala. Jak se to rýmuje s 
faktem, že je stále bez chlapa? …

8. srpna 2017                      Vstupné: 60 Kč LA LA LAND

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného 
románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými 
velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah          
od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké 
zklamání z velkých ambicí.

28. srpna 2017                     Vstupné: 60 Kč ŠPUNTI NA VODĚ

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek 
Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich 
bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu 
dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit         
za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za 
starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd             
se leccos změnilo…

 
29. srpna 2017                     Vstupné: 60 Kč BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek 
milující manželkou charismatického a bohatého Pavla 
(Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji milým a 
korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, 
tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako 
učitelka v malé středočeské vesničce. Jak zvládne život 
pod jednou střechou s nerudným Božíčkem (Ondřej 
Vetchý), který díky svým vlastním neblahým 
zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil"?  

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
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POHÁDKOVÁ 
PRÁZDNINOVÁ TERASA

       terasa u MKS – zahrádka
restaurace Větrník v 16:00 h.

9. 7. 2017

30. 7. 2017

6. 8. 2017

KRÁTKÁ POHÁDKA O HONZOVI
Hraje: Jiří Kaňa
Vstup volný.                            20 min.
PEC NÁM SPADLA
Hrají: Kateřina Rakovčíková, Pavel Putna, 
Radim Sasínek
Vstupné dobrovolné.                55 min.
O TŘECH PRASÁTKÁCH
Hrají: Radka Blatná, Jarka Vykoupilová
Vstupné dobrovolné.                40 min.

SÁRA NOVÁ
akustický koncert

25. července 2017        
v 18:00 hodin

prostranství u kostela

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY

13. července 2017   
PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ
(návštěva elektrárny, horní i dolní nádrž)
Přihlášky do 4. 7. 2017

2. srpna 2017
   ZA TRDELNÍKY DO SKALICE

(prohlídka města, exkurze ve výrobě spojená s ochutnávkou 
   „pravých“ trdelníků, plavba po Baťově kanále)                      Přihlášky: do 8. 7. 2017
17. srpna 2017 
   „PO STRNIŠTI BOS“ – FILM JANA A ZDEŇKA SVĚRÁKOVÝCH V BLANENSKÉM KINĚ

(sledujte webové stránky – bude upřesněno)
19. srpna 2017
   PRAHA – GOTT MY LIFE /VÝSTAVNÍ SHOW MAPUJÍCÍ 60  LET KARIÉRY K. GOTTA, 

PROHLÍDKA „JIŽNÍCH KRÁLOVSKÝCH ZAHRAD S PRŮVODCEM, PROMENÁDNÍ 
KONCERT V ZAHRADÁCH PRAŽSKÉHO HRADU               Přihlášky: do 20. 7. 2017

23. srpna 2017
   VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO OKOLÍ  (sledujte webové stránky - trasa a program budou 
   upřesněny po 20. 7. 2017)
30. srpna 2017
   EXKURZE DO ČESKÉHO ROZHLASU BRNO                       Přihlášky: do 31. 7. 2017
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ZPRÁVY Z EDENU…        
Obnova netradiční výzdoby 
Po loňském úspěchu dětských kreseb v centru města, připravila společnost Eden Europe, s. r. o.
jako dárek adamovským dětem ke konci školního roku a vysvědčení, obnovu této výzdoby o nové 
výtvory. Nejen místní se tak mohou od posledního červnového týdne kochat nově vyzdobenou 
halou uprostřed centra města. Eden billboardy s obrázky místních dětí umisťuje na svoji halu již 
podruhé v reakci na podměty a připomínky občanů s cílem oživit nudnou průmyslovou zónu ve 
středu města. 
„Dlouhodobě naše společnost usiluje o pozitivní vnímání nejen místní veřejností. V loňském roce 
sklidily zvětšeniny dětských motivů velice kladné ohlasy, proto jsme se rozhodli toto ozvláštnění 
místního prostředí obnovit. Často jsme slýchali například, jak park v centru města se díky obrázkům 
stává oblíbenou destinací maminek s dětmi, které se jdou na obrázky podívat. Náměstí Práce tak 
pomaličku začíná znovu ožívat, a to nás těší.“ říká Zbyněk Husák, prezident společnosti.
Vybrané dětské obrázky pochází ze Salonku dětských adamovských výtvarníků 2017, jehož byla 
společnost Eden Europe spolupořadatelem. Úkolem dětí bylo kreativně ztvárnit téma barvy. 
Z velkého množství obrázků byly pro výzdobu exteriéru haly vybrány obrázky Chlupáč Don Karlos 
od Juliany Matulové, Barevná hudba od Alžběty Mašijové, Když fouká fén od Tei Ševčíkové a 
Výlet za babičkou do Plzně od Natálky Říčánkové.   
Nové obrázky však nejsou tím jediným, čím se společnost letos snaží zlepšit život v Adamově. „Po 
dlouhodobém úsilí se nám podařilo zbudovat druhou lakovací linku v našem areálu. V souvislosti 
s touto linkou jsme čtvrt roku pořádali každodenní čichací obchůzky po Adamově, které měly 
ukázat, kde a zda je cítit zápach z našich linek. Obchůzky jsme ukončili s pozitivním výsledkem. I 
přesto jsme však preventivně investovali do další technologie eliminace zápachu. Dále plánujeme 
výstavbu protihlukových opatření a výsadbu zeleně podél areálu, tak abychom život v centru města 
co nejvíce zpříjemnili.“ dodává Husák. 
Společnost Eden Europe je výrobcem regálových systémů a zařízení pro obchody v celé Evropě. 
Aktuálně společnost hledá posily, zaměstnance i brigádníky, na všechny výrobní posty – operátory 
výroby, obsluhu ohraňovacího a vysekávacího lisu a svářeče. Zájemci o spolupráci nás mohou 
kdykoliv osobně navštívit a prohlédnout si společnost, kde by mohli pracovat. 
Kontakt
Zbyněk Husák, prezident Eden Europe
e-mail: zbynek.husak@eden-eu.com; mobil: +420 602 739 641; www.eden-eu.com

          SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY AMATÉRY O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK                      
          Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ 

                                                    DOVOLENÁ 2017
Také v letošním roce vyhlašuje Městské kulturní středisko 
Adamov soutěž o nejzajímavější snímek z letošní dovolené.  
Proto nezapomeňte fotit zajímavá místa, věci, zážitky a    
připravte si tři fotografie na září t.r. k jejich zaslání, a tím
i přihlášení do letošního ročníku soutěže. 

Z fotografií připravíme výstavu a návštěníci MKS rozhodnou
o autorech vítězných snímků.

Kontakt: MKS Adamov, Opletalova 22, telefon 607 518 104

INFORMACE O UZAVŘENÍ KNIHOVNY MKS ADAMOV v době prázdnin
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny MKS Adamov na uzavření knihovny v době 
od 3. července do 18. srpna 2017 včetně.
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Mira Figarová  
– 100. výročí narození
Mira Figarová je bývalá tanečnice – primabalerína, choreo-
grafka a  taneční pedagožka, členka Zemského, později Ná-
rodního a Státního divadla v Brně. Byla manželkou operního 
pěvce Zdeňka Kroupy, Čestného občana města Adamova. Je 
držitelkou Ceny Thálie, Ceny města Brna a od r. 2003 je Čest-
nou občankou města Brna. Adamov si zamilovala a ráda sem 
jezdívala.
Narodila se v Brně 14. srpna 1917. Jako dvanáctiletá začala na-
vštěvovat školu klasického tance, jako třináctiletá začala vy-

stupovat v divadle. S baletní školou Jelizavety Nikolské tančila 
v  řadě světových měst. Byla v  angažmá v  městském divadle 
na Královských Vinohradech, v Národním divadle v Praze a jin-
de. Pro nás je významné její dlouholeté působení v Národním 
(Státním) divadle v Brně v letech 1936 – 1961. 
Mezi adamovské občany přijela Mira Figarová 27. května 2004, 
aby se zúčastnila vzpomínkového večera k  5. výročí úmrtí 
Zdeňka Kroupy a Václava Halíře (viz foto). Zemřela 13. ledna 
2013, je pohřbena na Ústředním hřbitově v Brně. Za všechno, 
co pro kulturu svým tanečním a pedagogickým uměním vyko-
nala, jí patří poděkování.

MK

Ze školních tříd
ZŠ Komenského

Projekt Malá maturita 2017
Projekt Malá maturita má na  naší škole mnohaletou tradici 
a je ojedinělým projektem mezi základními školami v regionu. 
Jeho smyslem je závěrečné shrnutí a také prezentování základ-
ních znalostí a dovedností žáků devátého ročníku v českém ja-
zyce, matematice a volitelném předmětu (letos to byla občan-
ská výchova, anglický jazyk nebo ruština). S přípravou projek-
tu začali žáci 9. A v průběhu druhého pololetí, vyučující však 
mnohem dříve. Bylo nezbytné vypracovat řadu tematických 

okruhů a sestavit pro žáky stejný počet pracovních listů. Poté 
nastalo období ověřování znalostí a příprav na realizaci projek-
tu. V této fázi si žáci zároveň zopakovali základní poznatky uči-
va druhého stupně, což mohli využít v době konání přijímacích 
zkoušek na střední školy.
V  květnu žáci psali v  učebně výpočetní techniky „maturitní 
písemku“ – esej - tedy krátké zamyšlení na  předem zvolené 
téma. Závěrečnou etapou projektu byla zkouška komunika-
tivních dovedností v podobě ústní části malé maturity. Tu žáci 
trénovali s časovým předstihem zejména v hodinách českého 
jazyka, aby si procvičili vyjadřovací schopnosti a  zapracovali 
na odstranění nežádoucích projevů v nonverbální komunika-
ci. Určitě se mnohým bude něco z toho hodit za čtyři roky při 
„velké“ maturitě na střední škole.
V  červnových dnech už zbývalo „jen“ prodat před maturitní 
komisí vše, co se letošní deváťáci naučili. Nechybělo slavnost-
ní zahájení, zkouška štěstí při losování otázek, perné chvíle 
na „potítku“, radost nebo zklamání z vlastního výkonu a závě-
rečné předání „maturitního“ vysvědčení. K slavnostnímu rázu 
tohoto projektu přispěla i  přítomnost představitelů našeho 
města pana starosty a místostarosty, kteří přišli žáky podpořit 
a také ocenit jejich výkony. Po náročném výkonu byli žáci od-
měněni i malým pohoštěním ve školní jídelně.

 Setkání v Adamově v r. 2004 Při vystoupení v r. 1956
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 A  jak deváťáci u  malé maturity dopadli? Je to jednoduché: 
všichni tuto závěrečnou zkoušku úspěšně složili a  stanou se 
brzy hrdými absolventy Základní školy v Adamově.

Dalimila Hodaňová

ZŠ Ronovská

Školní výlet 1. C a 2. B
V pátek 25. května jsme se vydali na společný výlet. Naším cí-
lem byl Hodonín, kde jsme si nejdříve prohlédli tamější ma-
lou, ale velmi hezkou ZOO. Potom nás čekal výborný oběd 
v  restauraci a  nakonec překvapení – plavba královskou lodí 
po řece Moravě. Museli jsme totiž doprovázet královnu Kon-
stancii a ochránit poklad před piráty. Ti se na naší lodi skuteč-
ně objevili, ale statečně jsme královnu i poklad ubránili a pirá-
ty jsme vyhnali pomocí hlasitě zpívané písničky. Oni totiž ne-
měli smysl pro hudbu.
Po velkém vítězství dostal každý od královny odměnu a násle-
doval návrat do Pohádkového království, kde na nás už čekaly 
postavy z pohádek a děkovaly nám za pomoc.
 Se spokojenou náladou jsme pak už mohli nasednout do au-
tobusu a vrátit se domů. Všem se výlet moc líbil.

 Mgr. Věra Rutová, Mgr. Světlana Baborská

ZŠ Komenského

Projekt Čteme spolu
Spolupráce prvního a  devátého ročníku ZŠ Komenského 
v  projektu Čteme spolu už má na  naší škole dlouhou tradi-
ci. Jeho cílem je podpořit u začínajících čtenářů prvních tříd 
zájem o  knihy, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost a  čtení 
s  porozuměním, upevnit u  žáků pocit sounáležitosti se ško-
lou a  schopnost prezentovat čtenářské dovednosti na  veřej-

nosti, zapojit nejmladší a nejstarší žáky do společných aktivit 
a přispět tak ke sdílení společných zážitků ve škole i mimo ni. 
Projekt je dlouhodobý a mapuje činnost žáků během celého 
školního roku.

Části projektu:
 • slavnostní uvítání prvňáčků začátkem školního roku žáky 9. 
ročníku
 • vzájemné představení žáků, navázání kontaktu
 • četba žáků 1. tříd deváťákům - text ze slabikáře v žákovské 
knihovně 
 • četba žáků 9. A prvňáčkům - pohádky z Hrubínova Špalíčku 
veršů a pohádek 
 • pasování čtenářů v žákovské knihovně za přítomnosti rodičů 
 • slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky v MKS 

Pravidelné setkávání nejmladších a  nejstarších žáků školy 
vzbudilo zájem obou zúčastněných stran: prvňáčci přicháze-
li za  svými staršími kamarády s  nadšením a  plni obdivu, jak 
deváťáci krásně čtou, zatímco někteří z prvňáčků s písmenky 
ve slabikáři ještě trochu zápasí. Deváťáci jim na oplátku trpěli-
vě předčítali, povídali si s nimi a pomáhali při organizaci akcí.
Na konci školního roku doprovodili prvňáčci vycházející žáky 
na slavnostní rozloučení se školou.
Hezká tradice pokračuje, je to výzva pro příští školní rok. Ne-
cháme se překvapit, jestli v ní budou naši žáci pokračovat.

Dalimila Hodaňová, učitelka Čj v 9. A

ZŠ Ronovská

Den dětí u hasičů
V  rámci oslav Dne dětí jsme využili nabídky na  exkurzi 
do  výcvikového střediska HZS v  Brně – Líšni. Proto se děti 
ze tříd 1. C a  2. B vydaly v  pátek 2. června vlakem do  Brna. 
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Ve výcvikovém středisku nás přivítali naši průvodci a během 
celého dopoledne se nám velmi intenzivně věnovali. Mohli 
jsme si prohlédnout hasičská auta zvenku i  zevnitř, vyzkou-
šeli jsme si hašení požáru pomocí proudu z  hadice, ukáza-
li nám vyprošťovací techniku při automobilové havárii. Díky 
naší statečné paní vychovatelce Kristýnce jsme viděli záchra-
nu ze střechy domu pomocí zvláštního „rukávu“. Také jsme si 
vyzkoušeli, jak se hasiči musí pohybovat v temném a nezná-
mém prostoru. V horkém dni přišlo velmi vhod osvěžení pod 
malou sprchou a trocha zábavy na skákacím hradě. Škoda, že 
nás omezoval čas odjezdu, protože to byl velmi dobře stráve-
ný den a musíme velice poděkovat pořadatelům této akce. Jen 
se můžeme těšit, že se ještě někdy takto potkáme.

 Mgr. Věra Rutová, Mgr. Světlana Baborská

MŠ Komenského 6

Týden dětské radosti
Týden od 29. 5. do 2. 6. se v MŠ Komenského 6 nesl v duchu 
oslav MDD. Každý den nás čekalo něco jiného. V pondělí jsme 
sportovali na  školní zahradě. V  úterý jsme v  MŠ přivítali hu-
dební skupinu Velvet s pořadem „Z pohádky do pohádky“. Bě-
hem tohoto pořadu jsme si zazpívali i zatancovali. Středa pat-
řila „Malé medvědí pohádce“ v MKS Adamov. Ve čtvrtek jsme 
kreslili obrázky na chodník před mateřskou školou a v pátek 
jsme se vydali do pohádkového lesa plného různých nadpřiro-
zených postaviček. Tuto poslední akci nám nachystali učitelé 
a žáci ze základní školy. Každý den byl něčím zajímavý a vý-
jimečný. Odměnou za  přípravu všech akcí nám byly úsměvy 
a radost všech dětí.

Dagmar Kalová

MŠ Ptačina

Mezinárodní den dětí
V tento den mají svátek všechny děti na celém světě. Je to pří-
ležitost pro nás dospěláky si uvědomit, jak moc je důležitá pří-
tomnost dětí v našem životě. A protože je z celého srdce milu-
jeme, chtěli jsme i těm našim školkovým zpříjemnit společně 
trávený čas v  mateřské škole. Na  celý týden kolem 1. června 
jsme pro děti připravili výjimečný program. V  pondělí jsme 
uspořádali na školní zahrádce sportovní dopoledne, kde děti 
plnily různé soutěžní disciplíny. Závodily na koloběžkách, cho-
dily na chůdách, vozily panenky v mini kolečkách a neuvěři-
telně při tom fandily. V  úterý jsme navštívili městské kultur-
ní středisko, kde jsme, jako velmi milý dárek, zhlédli Medvědí 
pohádku úplně zdarma. Středa patřila jako tradičně návštěvě 
adamovských hasičů. To se dětem vždy moc líbí. Prohlédly si 
vybavení, hasičská auta, vyzkoušely si kyslíkovou masku a do-
zvěděly se i nějaké ty perličky ze života hasičů. Ve čtvrtek jsme 
podnikli výlet na Vojenskou louku. Děti zvládly výpravu s ba-
tůžky na  zádech bez problémů, cesta lesem utekla jako nic. 
A konečně v pátek nás žáci ZŠ Komenského pozvali do Pohád-
kového lesa. Tam nejrůznější pohádkové bytosti odměňovaly 
naše nejmenší dobrotami. Ty si děti vysloužily za splnění za-
daných úkolů. Týden dětské radosti, jak tento týden nazývá-
me my, se vydařil. Přálo nám počasí, děti měly dobrou nála-
du a byly spokojené. A takové zdánlivé maličkosti někdy stačí 
k úplnému štěstí.

Mgr. Ivana Drlíková

MŠ Ptačina

Přírodní zahrada
Avizovaná druhá brigáda posunula projekt přírodní zahrady 
o notný kus kupředu. Na tomto místě bych ráda poděkovala 
především našim pěti statečným, kteří nám přišli pomoci. Bez 
nich bychom neměli šanci naši vizi realizovat. Dále bych chtě-
la poděkovat za poskytnutou hlínu a pařezy, které slouží k se-
zení kolem ohniště. Všichni společně jsme odvedli obrovský 
kus práce a zahradu jsme konečně začali využívat téměř napl-
no, podle naší původní představy. Kromě třetího vyvýšeného 
záhonu jsme zvládli vyhloubit tzv. hrabiště, zlikvidovat nepo-
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třebný materiál, jako písek z původního pískoviště, nepotřeb-
nou hlínu atd. V současné době máme na zahradě osázené zá-
honky, ze kterých jsme už sklidili a pochutnali si na první úro-
dě. Děti mají na zahradě spoustu možností, jak aktivně trávit 
čas venku. Kdo má chuť, pomáhá paní učitelkám, jak říkají děti, 
plevelit, zalévat, holky si trhají kytičky, kluci si hrají na písku, 
jiní sbírají jahůdky ve stráni, někdo si hraje v hrabišti, ostatní 
sbírají šišky nebo cvičí na hrazdě anebo se houpou na pruži-
nové houpačce. Máme z naší zahrady opravdu velkou radost. 
Děti tam rády chodí, a to je pro nás největší odměna. Už teď 
víme, že se naše úsilí vyplatilo. A vzhledem k tomu, že vždycky 
je co zdokonalovat, budeme zahradu stále zdokonalovat i my. 

Mgr. Ivana Drlíková

Ze sportu
Dětské rybářské závody 
vyhrál Kryštof Král
Oči bedlivě sledují splávek na  hladině. Ten mizí pod vodou. 
Následuje mocný zásek a už se prut ohýbá pod náporem bo-
jujícího kapra. Chvilka napětí a dvoukilová ryba je na břehu. 
Rozhodčí ji zapisuje do karty závodníka a za moment už kapr 
plave v řece Svitavě. 
Dětské rybářské závody přilákaly ráno v  sobotu 3. června 
k adamovskému splavu bezmála třicítku dětí v doprovodu ro-
dičů. Tradičně byly součástí Dne dětí. „Před závody jsme nasa-
dili do řeky několik metráků kaprů. Snad budou brát. Jsou to 
ryby kolem padesáti centimetrů,“ řekl šéf adamovských rybá-
řů Per Kubíček.
Každý závodník mohl chytat jen na  jeden prut. Na plavanou 
nebo na položenou. „Ulovená ryba se změří a za každý centi-
metr se počítá bod. Vítězí ten, kdo má na konci nejvíce bodů. 
Závod je rozdělený na dvě kola. Děti si před startem vylosova-
ly dvě místa, na kterých se postupně vystřídají,“ upřesnil hlav-
ní rozhodčí závodů Jiří Neuman.
Chytalo se na zhruba půl kilometrovém úseku od splavu po lo-
kalitu Koleno. Kapři brali už hned po startu první kola. Něko-
lik se jich chytilo přímo na splavu. „Nahodili jsme tam rohlík 
a za chvíli už jel kapr s prutem do vody. Nemohla jsem ho dlou-

ho vytáhnout. Nakonec ho táta vylovil podběrákem. Měřil pa-
desát centimetrů a neměl šupiny. Byl to lysáč,“ hlásila šestiletá 
Jolana Charvátová.
Ve druhém kole se už oteplilo a ryby přestaly brát. Kapři úplně. 
Někteří lovci se proto zaměřili na lov menší bílé ryby, a to se 
jim vyplatilo. V součtu celkové délky totiž přeskočili soutěžící, 
kteří dostali na břeh o poznání větší kapry. Kdo nechytil rybu 
žádnou, nemusel být smutný. V celkovém pořadí se mohl po-
sunout díky házení zátěže na terč. Cena byla navíc připravená 
pro každého lovce. 
Vítězem závodů se stal Kryštof Král, který získal 270 bodů. 
Druhé místo obsadil Adam Raušer s 250 body. Ten navíc chy-
til největší rybu závodů, kapra 53 centimetrů. Třetí skončil Lu-
káš Neu man. „Nějací kapři se pochytali, počasí vyšlo. Děti si 
opekly špekáčky. Myslím si, že se závody vydařily. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na  přípravě a  také sponzorům akce,“ 
řekl na závěr šéf adamovských rybářů Petr Kubíček.

Rybářské závody, Adamov 3. 6. 2017
Pořadí: 1. Kryštof Král 270 bodů, 2. Adam Raušer 250 bodů,  
3. Lukáš Neuman 168 bodů
Největší ryba závodů: Adam Raušer kapr 53 cm

Střípky z historie 
adamovského sportu, 7. díl
Úspěšný rok 1936 fotbalistů potvrdila i valná schůze SK Ada-
mov, která se konala 28. ledna. Zaznělo na ní, že první muž-
stvo odehrálo 11 zápasů doma a 18 zápasů na hřištích soupe-
řů. Z  těchto soubojů vyšlo v  21 případech vítězně a  jen pět-
krát prohrálo. Na dosažení vysoce aktivního celkového skóre 
154:32 má největší zásluhu Mašek s 53 vstřelenými brankami, 
následovali Foff (23), Prudík (20), Sekora (16) a Štěrba (8).
V té době čítal adamovský fotbalový klub 34 dospělých hráčů 
a 9 dorostenců. Obdobná čísla o počtu dospělých vykazova-
ly okolní kluby AFK Blansko, Velen Boskovice, KSK Jedovnice, 
SK Bílovice a SK Řícmanice, jen Blansko a Boskovice měly více 
dorostenců.
Těsně před zahájením jarní části soutěží se Adamov utkal 
s divizními Žabovřeskami a na jeho rozbláceném hřišti doká-
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zal zvítězit 4:3 dvěma brankami Sekory, dále se trefili Štěrba 
a Foff.
Do mistrovských zápasů 1. okrsku II. třídy nastupovali na jaře 
adamovští fotbalisté v  sestavě, kterou tvořili brankář Michl, 
obránci (tehdy backci) Hruška a  Klimeš, záložníci (halvové) 
Procházka, Prudík, Šenkýř a  útočníci (forwardi) Foff, Hala, 
Hošický, Mašek, Štěrba, častěji se zapojili ještě Melč, Sekora 
a  Skácel. Tyto hráče zřejmě najdeme na  fotografii mužstva, 
která byla zveřejněna v novinách v červenci roku 1937, bohu-
žel bez popisu hráčů. V jarních zápasech soutěže ztratili pouze 
2 body remízami v Rájci a v Bystrci. Adamov zvítězil s přesvěd-
čivým náskokem 5 bodů právě před Bystrcem při skóre 106:26 
a vybojoval si postup do I.b třídy.
V  létě kádr opustili Michl, který zamířil do  ambiciózního 
mužstva Boroviny, Skácel (Jedovnice) a  Sekora (Velké Mezi-
říčí). V září je následovali Šenkýř se Štěrbou, kteří přestoupili 
do Viktorie Horní Heršpice. Naopak přišel z Mutěnic centrhalv 
Kratochvíl, označovaný jako nejlepší talent Slovácka, a z Lan-
žhota Feiler.
Přes léto startoval Adamov v župním poháru, v němž své účin-
kování ukončil ve III. kole porážkou od Slatiny 2:1 na jejím hři-
šti.
V sezóně 1937/1938 byla I.b třída tvořena 3 okrsky o 12 muž-
stvech. Adamov byl zařazen do 2. okrsku s kluby Viktoria Hor-
ní Heršpice, SK Újezd u Sokolnic, ČAFC Židenice, Slavíkovice, 
FK Brno, Pozořice, SK Slavkov, SK Slatina, Olympia Brno, AFK 
Žižka a Viktoria Tuřany. V podzimních zápasech se vystřídala 
dvacítka hráčů, nejčastěji nastupovali Musil, Hošický, Klimeš, 
Procházka, Kratochvíl, Prudik, Foff, Mašek, Orlet, Hála, Handl, 
Melč a Preisler a až do odchodu z klubu Šenkýř a Štěrba. Ada-
mov porazil doma v 1. kole Viktorii Tuřany 5:2, usadil se na 1. 
místě, které již neopustil. V poločase vedl tabulku s náskokem 
4 bodů s dosaženým skóre 64:16. Jediné 2 body ztratil ve Slaví-
kovicích porážkou 4:3, podle referátu údajně nezaslouženou.
Do  soutěží vstoupil také adamovský dorost. První část mist-
rovství župy byla odehrána během podzimu roku 1937 dvou-
kolově ve 13 okrscích. Soupeři Adamova v 1. okrsku byly SK Rá-
jec, Moravan Svitávka a Velen Boskovice. Adamovské mužstvo 
i přes dvě vítězství nakonec obsadilo poslední místo se skóre 
11:21, do dalších bojů postoupil Velen Boskovice.

Valná schůze SK Adamov konaná 21. ledna 1938 vyzdvihla, že 
ze všech mistrovských zápasů jarní i podzimní sezóny prohrá-
lo fotbalové mužstvo pouze jediné utkání. Těch bylo sehráno 
celkem 28, z toho 19 mistrovských, 2 pohárové a 7 přátelských. 
Skóre činilo 144:47. Nejlepším střelcem byl tradičně Mašek se 
69 brankami, následoval Prudík s 29 a Foff s Hošickým se 12 
brankami.
Z  hráčů, kteří se zapojili do  zápasů jarní části mistrovství I.b 
třídy, by se daly sestavit dvě jedenáctky. Nejvíce odehrá-
li v poli Klimeš, Kratochvíl, Hošický, Prudik, Musil, Feiler, Foff, 
Hála, Handl, Linhart (dubnová posila z Mutěnic), Mašek a Or-
let, brankáři Bláha a Poč (přestoupil v únoru z SK Slavkov) od-
chytali zhruba stejný počet zápasů. Svůj okrsek Adamov s pře-
hledem vyhrál s náskokem 6 bodů na SK Slavkov. Měl na kon-
tě sice 5  porážek, ale z  toho byly 2  kontumační (Žižka Brno 
a Olympia Brno), když se v závěru soutěže jako host nedosta-
vil k zápasu. Spolu se 3 kontumačními výsledky naopak v jeho 
prospěch mu to „pokazilo“ skóre, které po odehrání mistrov-
ství bylo vyjádřeno úctyhodným poměrem 114:37.
Adamov se tak 8 let po založení fotbalového klubu probojo-
val do nejvyšší soutěže župy, I.a třídy. Většími skokany ve třicá-
tých letech byly na Moravě snad jen Rolný Prostějov a SK Bo-
rovina (Třebíč), za nimiž stáli velkopodnikatelé Rolný a Baťa. 
V této třídě čekaly Adamov zápasy s 15 družstvy, kterými byly 
Horácká Slavia Třebíč, SK Břeclav, Moravia Brno, Slavoj Zbýšov, 
SK Bosonohy, SK Jihlava, SK Řečkovice, DSK Třebíč, Olympia 
Břeclav, SK Velké Meziříčí, Sparta Brno, Slovan Rosice, SK Líšeň, 
AFK Blansko a SK Královo Pole. Ve dvou vyšších soutěžích hrály 
ze západomoravské župy pouze SK Hodonín, Arsenal Husovi-
ce, Šlapanice, Moravská Slavia a Žabovřesky v moravskoslez-
ské divizi a Židenice ve státní lize.
Vysokou úroveň tehdejšího adamovského týmu dokládalo 
povolání některých jeho členů do  župních reprezentačních 
družstev. V roce 1937 byl takovým hráčem Foff, v dalším roce 
k němu přibyli obránce Klimeš, záložník Kratochvíl a útoční-
ci Hála, Linhart a Feiler. Posilování mužstva pokračovalo dále, 
před startem v  I.a třídě přišli obránce Lahoda z  Komárova 
a  útočník Střelec z  Líšně, bývalý hráč SK Židenice a  později 
Sparty Bratislava.

-dtk-
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DĚTSKÝ DEN NA ŠIPKÁRNĚ
V rámci oslav MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ uspořádal ve čtvr-
tek 1. 6. 2017 Šipkový klub ve  spolupráci s  městem Adamov 
již tradiční turnaj pro mládež do 18 let. Turnaje se zúčastnilo 
20 hráčů a hráček. Pro nejlepších šest byly připraveny poháry 
a věcné ceny a na závěr se pro všechny zúčastněné losovala 
tombola s  dalšími cenami. Po  celou dobu turnaje bylo zajiš-
těno pro účastníky občerstvení a  sladkosti zdarma. Největší 
úspěch měla opět čokoládová fontána s ovocem. 

Výsledky turnaje:
1. Flachs Vilda, 2. Doha Petr, 3. Prudík Adam, 4. Křenek David, 5. 
Čápová Kristýna, 6. Janoušek Václav, 7. Hloušek Martin, 8. Pilař 
Matěj, 9. Sereda Vít, 10. Poláček Tomáš, 11. Plaček Ondra, 12. 
Kuchař Adam, 13. Čáp Filip, 14. Pilař Jakub, 15. Volgemut Filip, 
16. Valouchová Denisa, 17. Skoumal Jáchym, 18. Polzer Tomáš, 
19. Bučková Martina, 20. Vojta Štěpán

Ing. Milan Dudík 
předseda Šipkového klubu

Ukončení šipkařské sezóny 
družstev 2016/2017
Obě Adamovská družstva zakončila sezónu 2016/2017 histo-
rickým úspěchem v  Jihomoravské EXTRALIZE. DC HORNETS 
pod vedením Zdeňky Dudíkové reprezentovali Martin Réda, 
Aleš Mrva, Jaromír Bednařík, Tomáš Antl, Lukáš Daněk, Bed-
řich Konečný, Marek Nečas a Stanislav Kořínek. 
DC HURRICANE pod vedením Milana Dudíka st. reprezentovali 
Martin Šeba, Miroslav Dobrovolný, Antonín Kišner, Milan Du-
dík ml., Jaromír Pořízek, Roman Mikeš, Aleš Ondrák a Martina 
Čapková.
DC HORNETS se již popáté za  sebou a  celkem posedmé stal 
mistrem a  DC HURRICANE obsadili druhé místo. První dva 
týmy se kvalifikovaly na MČR, které se konalo ve dnech 27.- 28. 
5. 2017 v Králíkách u Nového Bydžova. Dále byl Martin Réda 
na základě osobních statistik vyhodnocen nejlepším hráčem 
EXTRALIGY.

Na MČR se dostalo 40 nejlepších týmů z republiky, které byly 
rozděleny do osmi skupin po pěti. Z těchto skupin postupova-
ly první dva týmy do osmifinále, které se již hrálo systémem 
play off až do finále. Oba naše týmy své skupiny vyhrály. V os-
mifinále DC Hurricane nestačili na ŠK Chodov a prohráli 10:5 
a  skončili tak na  9. místě. DC Hornets porazil Olympii Tábor 
10:6, ve čtvrtfinále zvítězil nad Laserem České Budějovice 10:8 
a  v  semifinále podlehl vítězům celého turnaje Black Panters 
Vsetín 7:10 a potřetí za sebou obsadil třetí místo.
Na závěr bych chtěl všem hráčům a realizačnímu týmu podě-
kovat za  vzornou reprezentaci klubu a  města. Mnoho zdaru 
do příští ligové sezóny 2017/2018.

Ing. Milan Dudík 
předseda ŠK Adamov

DC HORNETS – 1. místo

DC HURRICANE – 2. místo
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FENYX Petanque Adamov

Květnový Ligový turnaj - Adamov
Květnového ligového turnaje, jehož pořadatelé byli manže-
lé Hromkovi, se zúčastnilo 15 hráčů Fenyxu, několik diváků 
a přestože to byl již turnaj otevřený, tak žádný mimoadamov-
ský hráč. Počasí bylo příjemné a 4 kola supermelée s prodlou-
ženým limitem příjemně ubíhala. Spousta hráčů potěšila svým 
umístěním, junior Honza Trejtnar skončil se dvěma výhrami 
na 10. místě a zejména pak na pátém místě se třemi výhrami 
Jan Hlaváček a čtvrtá, rovněž se třemi výhrami Jarka Straková - 
oba se stejným skóre +15 - Jarka uspěla i v dodatečném rozho-
zu. Tři výhry a jen lepší skóre rozhodlo o medailových pozicích 
- třetí skončil s 3 výhrami +17 bodů Jiří Hromek, se 3 výhrami 
a skóre +20 získal druhé místo Josef Gruber. Vítězkou se stala 
jednoznačně se 4 výhrami a skóre +30 Tereska Kejíková. 

za FENYX Petanque Adamov  
Ing. Pavel Král, víceprezident 

Chateau Náměšť - Náměšť na Hané
Tradičního turnaje kategorie Prestige Chateau Náměšť ko-
naného v sobotu 13. května se zúčastnilo 46 týmů z celé ČR. 
Náš kompletní tým ve složení Jiří Němec, Zdeněk Handl a Jiří 
Charvát st. měl těžkou skupinu (včetně obhájců vítězství) 
a  postoupit do  KO16 se mu při bilanci 1 výhry a  3 proher 
nepodařilo, stačilo to v  pětičlenné skupině na  4. místo. Pa-
vel Král se svými spoluhráči - manželi Pillerovými z Vědomic 
u Roudnice nad Labem začali boje ve skupině dvěma výhra-
mi včetně výhry nad nakonec celkově čtvrtým týmem Skopal 
(Kulový Blesk Olomouc), pak však přišly tři prohry a  naděje 
na postup se rozplynula. Honza Charvát hrající s manželi Bure-
šovými z Litovle postoupili ze skupiny do KO16, po další výhře 
dokonce postup do osmičky, ale právě tým Skopal z Olomouce 

znamenal stop dalšímu postupu. Jiří Charvát se svými spolu-
hráči z Brna obsadil ve své skupině poslední, 6. místo. V do-
provodném turnaji hraném na 3 kola naši zástupci Jiří Němec, 
Zdeněk Handl a Jiří Charvát st. obsadili krásné druhé místo se 
třemi výhrami a pouze o jeden bod horším skóre než celkový 
vítěz. Stejně tak jeden bod v posledním náhozu znamenal, že 
Pavel Král se svými spoluhráči z Vědomic skončil až na 5. místě. 

za FENYX Petanque Adamov  
Ing. Pavel Král, víceprezident 

Centrope ČESKO - Liblice
V  sobotu 27. května se turnaje nejvyšší kategorie - CENTRO-

PE - zúčastnila trojice Karel Mrlina, Milan Drahovzal a Zdeněk 
Handl. 
Turnaj se odehrával v  pěkném prostředí zámeckého parku 
v  Liblicích za  krásného slunečného počasí. Jednalo se o  tur-
naj trojic s mezinárodní účastí - kromě ČR a SR se zúčastnily 
rovněž Francie, Slovinsko, Polsko, Německo, Rakousko, Ma-
ďarsko a  Ukrajina. Celkem startovalo 122 týmů ze 40 klubů 
1. kolo Michalička - Fenyx 13:9. V  prvním kole náš tým 
narazil na soupeře z Lipníka a Vrchlabí (Michalička) a po skvě-
lém začátku a vedení 4:0 soupeř otočil na 4:9. Nám se poda-
řilo vyrovnat na 9:9, ale soupeř v následující hře zahrál čtyřku 
a byl konec. 2. kolo Slovensko - Fenyx 9:8. Do utkání jsme 
vstoupili s poměrně přísně uděleným jedním trestným bodem 
za pozdní příchod na hřiště. Ani samotné utkání se nevyvíjelo 
dobře a prohrávali jsme postupně až 7:4. Poté se nám zadařil 
obrat a otočili jsme na 8:7, což byl i stav v okamžiku časového 
limitu. V posledním náhozu soupeř udělal dva body a prohrá-
li jsme 8:9. 3. kolo Slovinsko - Fenyx 5:13 Ve třetím kole 
proti týmu ze Slovinska jsme hned od  začátku šli do  vedení 
a dařila se nám střelba, která nám v prvních dvou kolech pří-
liš nešla. Utkání a jeho průběh jsme kontrolovali až do konce 
za stavu 13:5 pro náš tým. 4. kolo HAPEK Litovel - Fenyx 
13:5. Ve čtvrtém kole jsme nastoupili proti manželům Bure-
šovým doplněným o Honzu Charváta a utkání skončilo výhrou 
soupeře 13:5. 5. kolo Nymburk/Praha - Fenyx 13:6. V po-
sledním kole jsme drželi se soupeřem krok až do  stavu 6:6. 
Od  tohoto okamžiku jsme nebyli schopni zahrát ani bod 
a odešli jsme poraženi.

Zdeněk Handl

Z vycházek turistického oddílu 
Naučnou stezkou Rosicemi
V  sobotu 3. června se 22 turistů zúčastnilo vycházky do  Ro-
sic. Celou cestu nás provázelo nádherné slunečné počasí.  
Hned v  úvodu vycházky jsme všichni navštívili Včelařské 
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muzeum. Součástí areálu je muzejní expozice a včelařský skan-
zen s ukázkami současné i historické včelařské techniky. V mu-
zeu sídlí knihovna Českého svazu včelařů a včelařská chovatel-
ská stanice. Celým muzeem nás provázel odborný pracovník.  
Po naučné stezce jsme pokračovali k barokní kapli Nejsvětěj-
ší Trojice, postavené roku 1691, dále chráněnou lipovou ale-
jí s křížovou cestou. Po 160 schodech jsme vystoupali kolem 
pranýře přes městečko k zámku. Ten vznikl přestavbou gotic-
kého hradu na přelomu 16. a 17. století. 
Někteří šli na  prohlídku zámku, vycházku dlouhou 6 km při-
pravila a vedla Helena Kokrdová.

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

Z DOUBRAVNÍKU KOLEM SVRATKY 
Vycházka se uskuteční v sobotu 29. července 2017.
Délka vycházky 10 nebo 15 km.
Trasa: Doubravník – Prudká – Štěpánovice – Tišnov 
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 7:39 hod., Brno – Židenice Sp 
8:11 hod.
Zpět: Štěpánovice 14:19 hod., Tišnov 14:28 hod.
Vycházku vede: Drahomíra Nesnídalová

ROZDROJOVICE – K PŘEHRADĚ
Vycházka se uskuteční v sobotu 19. srpna 2017.
Délka vycházky 8 km.
Terén: mírný
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 8:39 hod., Brno – Židenice Os 
8:57 hod., Kuřim bus č. 302 v 9:58 hod.
Zpět: tram. č. 3 Rakovecká 15:05 hod., Brno – Židenice Os 15:05 
hod.
Jízdenka: tam 5 zón = 42,- Kč
 zpět 4 zóny = 34,- Kč
Vycházku vede: Irena Antoszewska

Středeční odpoledne
Ve středu 7. června jsme se sešli na posledním cvičení rodičů 
a dětí v tomto školním roce. I letos nám počasí přálo, a tak jsme 
vyměnili tělocvičnu za hřiště a les.
 Místo rozcvičky jsme posbírali dřevo na oheň. Pak už na děti 
čekala stanoviště s  dvanácti úkoly. Kopaly do  míče, kutále-
ly, házely, procházely pavoučí sítí, převážely náklad, chytaly 
v  rybníce, stavěly věž a  skládaly puzzle. Poslední úkol čekal 
na rodiče – opéct nad ohněm něco dobrého.
 Odpoledne nám všem příjemně uteklo a děti odcházely spo-
kojené. Na tom mají svůj podíl i aktivní rodiče a všichni, kteří 
mi pomáhali. 

 Dagmar Hrubá

INZERCE
 ♦ NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY VE 2. PATŘE OD TESCO BRNO! 

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

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

 ♦ MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, oken, 
rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁ-

S me tan ova 6
678 01 Bl anSko

obchodní centrum ježek Ing. SIlvIe  Hynštová            +420 775 582 092

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z
Uvažujete o prodeji nemovitosti a nevíte si rady? 

Nabízím nezávaznou bezplatnou konzultaci.

G

Prodej: byt 2+1 OV, Adamov, cihla, vlastní plyn. kotel, 2x lodžie, CP 71 m2, cena u makléře
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REALITNÍ MAKLÉŘ PRO ADAMOV

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

Pro své klienty 
hledám byt 
v Adamově. 
Prosím 
Nabídněte.

Gabriela Šenková
Vedoucí pobočky

www.rkokno.cz

Nejbližší pobočka:
Nám. Republiky 3, 678 01 Blansko

739 300 933

NÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.
cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Přivýdělek - nová šance: www.pracevevolnu.cz

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

 ♦ Odhad tržní ceny nemovitosti (pro dědické řízení, prodej 
apod.). ZDARMA. Ing. Dušan Holma, tel. 773 772 026. 

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

 ♦ Hledám ke  koupi menší byt v  Adamově. Hotovost. Tel. č. 
720 584 911.

 ♦ Prodám palivové dřevo, tvrdé, měkké. Tel. č. 608 065 337.

 ♦ Sečení trávy, práce se svahovým mulčovačem. Tel. č. 
608 065 337.

 ♦ Hledám doučování angličtiny, nejlépe se zkušeností se stát-
ní maturitou z AJ. Tel. č. 737 291 007.

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

 ♦ Prodám řadovou garáž v  ul. Fibichova, Adamov. Cena 
200  000,- Kč. Informace v  době od  19:30 do  22:00 hod. 
na tel. č. 727 979 469.

 ♦ Koupím garáž u  bývalého internátu na  Horce, tel. č. 
731 278 060.

 ♦ Koupím garáž v Adamově, tel. č. 608 423 089.

 ♦ Do skautského oddílu v Adamově hledáme vedoucího. Více 
informací na: pavlafrnkova@mail.com.
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RE/MAX prodává nejvíc 
realit na světě

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

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

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

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

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 31.8.2017 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

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

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů

celkem již v ceně !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

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

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

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

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

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

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