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ČTVRTÝ MAŠKARNÍ PLES 
MĚSTA ADAMOVA 

21. ledna 2017  
ve 20 hodin v sále MKS Adamov 

 

Hudba: Břeťasound 
Rezervace vstupenek                                                                                            

na telefonu 607 518 104 nebo e-mailu mks@mks-adamov.cz 

Vstup pouze v maskách nebo společenském oděvu! 
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

28.12.2016 18:30 "Koncert v Českém rozhlase Brno" MKS Adamov

30.12.2016 Zájezdy - CHARLEYOVA TETA a ČERT A KÁČA MKS Adamov

30.12.2016 18:00 DĚTI RÁJE v Brně MKS Adamov

30.12.2016 18:00 Děti ráje - zájezd do Brna MKS Adamov

1.1.2017 08:30 Novoroční výstup na BABÍ LOM TJ Spartak Adamov - oddíl turistiky

1.1.2017 17:45 Novoroční ohňostroj Město Adamov

5.1.2017 14:30 Hravé odpoledne Městský klub mládeže

7.1.2017 10:00 Florbal: 14. kolo JM ligy starších žáků TJ Sokol Adamov

11.1.2017 16:00 Turnaj ve stolním fotbálku Městský klub mládeže

13.1.2017 15:00 Turnaj v petanque Městský klub mládeže

20.1.2017 14:30 Tvořivá dílna Městský klub mládeže

24.1.2017 14:30 Zimní ozdobný závěs se sněhuláky Městský klub mládeže

4.2.2017 09:00 Florbal: 15. kolo JM ligy mužů TJ Sokol Adamov

18.3.2017 09:00 Florbal: 23. kolo JM přeboru mužů TJ Sokol 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.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE V ROCE 2017 PODÍLELI NA AKCÍCH PRO 
NAŠE ADAMOVSKÉ OBČANY. BEZ VAŠEHO NADŠENÍ A ODHODLÁNÍ PRO 
DOBROU VĚC A VYŽITÍ OBČANŮ BY NEBYL ROZSAH AKCÍ TAK BOHATÝ.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města 
Jiří Němec - místostarosta města

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Oznamujeme občanům, že slavnostní ohňostroj k přivítání 
Nového roku se uskuteční 1. 1. 2017 v 17:45 hodin z ulice 

Ronovská (přechod k základní škole). Z důvodu bezpečnosti 
žádáme občany, aby se v době konání ohňostroje nepohybovali 

v blízkosti tohoto místa. Ohňostroj je vhodné sledovat 
od Domu služeb, z horní ulice Opletalova mezi domy č. 30 
a č. 32 okolí hřiště Jilemnického. Občané z Horky mohou 

využít spoje MHD s odjezdem z Horky v 17:10 a příjezdem 
na Ptačinu v 17:25. Zpět jede autobus MHD v 18:10. V případě 
nepříznivého počasí proběhne ohňostroj v náhradním termínu, 

který bude včas oznámen.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na  51. schůzi Rady města Adamova konané dne 21. 11. 
2016 byly předloženy zápisy z 21. zasedání Kulturně informač-
ní komise ze dne 18. 10. 2016 a z 18. zasedání komise Projektu 
Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 ze dne 5. 10. 2016. 
Rada města Adamova vzala oba zápisy na vědomí.
Komise Projektu Zdravé město Adamov a  místní Agendy 21 
předložila a  Rada města Adamova schválila návrh garantů 
k vybraným TOP10 problémů z Fóra 2016 ověřených anketou: 
Doplnění dětských hřišť o herní prvky i o pohybové prvky pro 
seniory – Jiří Němec
Nepřetržitá služba strážníků MP Adamov – Jiří Němec
Oprava nebo přesun budovy Spartaku na Smetanově náměs-
tí – Jiří Němec
Rozšíření a  modernizace prostor Městského kulturního stře-
diska – Bc. Roman Pilát, MBA
Rozšíření kamerového systému ve  městě – Bc.  Roman Pilát, 
MBA
Rozšíření spojů MHD o  víkendech a  svátcích – Ing.  Monika 
Hrubá
Zlepšení stavu nádraží i zastávky včetně bezbariérového pří-
stupu – Bc. Roman Pilát, MBA
Rozmístění kontejnerů na drobné kovy po městě – Ing. Moni-
ka Hrubá
Úprava cesty k  novému hřbitovu v  úseku bývalé skládky – 
Ing. Radek Malý
Zbudování skateparku – Jiří Němec
Ředitelkou MŠ a ZŠ Adamov Mgr. Janou Burianovou byla před-
ložena ke schválení výroční zpráva ZŠ a MŠ Adamov, příspěv-
kové organizace, o činnosti za školní rok 2015/2016. Rada měs-
ta Adamova tuto výroční zprávu schválila. Zároveň odsouhla-
sila v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2014 odměnu ředitel-
ce MŠ a ZŠ Adamov.
Rada města Adamova schválila pro rok 2017 Pravidla pro údrž-
bu veřejné zeleně a chodníků v okolí bytových domů na po-
zemcích ve  vlastnictví města provádějící zapojené SVJ. Dále 
byl schválen Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytová-
ním informací platný od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Na základě žádosti společností E.ON Distribuce a. s. byl schvá-
len záměr provést stavbu na pozemku parc. č. 301/4 nazvanou 
„Adamov – úprava DS, Mužík“.
Byl schválen Dodatek č. 3 ke  Smlouvě o  nájmu movité věci 
„ALL-IN“ č. 141/ADAMOV/ALL-In/40413, podle kterého byl 
z  této smlouvy vyňat již opotřebovaný kopírovací stroj 
a  na  pronájem nového kopírovacího stroje byla uzavřena 
Smlouva o nájmu movité věci „ALL-IN“ č. 141/257/2506ci/ALL-
-In/40413.
Rada města Adamova schválila smlouvu o zřízení věcného bře-
mene spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelového 
vedení NN realizované v rámci stavby „Adamov – úprava DS, 
Gama J+P“ mezi Městem Adamov a fy E.ON Distribuce, a. s.,
Byly schváleny termíny svatebních obřadů na rok 2017 a jako 
úředně určená místnost pro konání svatebních obřadů byla 
schválena obřadní síň Městského úřadu Adamov.

V Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 bude 
ke dni 30. 11. 2016 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.
Ke dni 31. 12. 2016 bude ukončena nájemní smlouva č. 009134-
000-00 se společností T-Mobile Czech Republic a. s. na proná-
jem části střešního prostoru budovy Komenského 6 pro umís-
tění technologického zařízení nájemce.
Rada města Adamova schválila Plán inventur Města Adamova 
pro r. 2016.
Českému svazu včelařů, z. s., základní organizaci Adamov, 
byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 
5.000,- Kč. 
Na  52. schůzi Rady města Adamova konané dne 5. 12. 
2016 byly předloženy zápisy z 22. zasedání Kulturně informač-
ní komise ze dne 15. 11. 2016, z 11. zasedání Sportovní komise 
ze dne 22. 11. 2016 a ze 4. schůze Komise MHD ze dne 14. 11. 
2016. Rada města Adamova vzala tyto zápisy na vědomí.
Byl schválen Povodňový plán předložený firmou Eden Europe, 
s. r. o., aktualizovaný podle stavu k září 2016.
Rada města Adamova schválila text Výzvy k  podání nabíd-
ky na  veřejnou zakázku na  stavební práce pod označením 
„V  00180 – Oprava komunikace ulice Osvobození, Adamov“ 
zadávanou dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zaká-
zek a schválila složení komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komisi (hodnotící komise je pověřena otevíráním obálek s do-
ručenými nabídkami) pro vyhodnocení této veřejné zakázky.
Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 18/2016, která bude 
provedena v účetním období 11/2016.
Na  závěr byl schválen program 15. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat ve středu 14. prosince 
2016 v 16.00 hodin na Městském úřadu v Adamově.

Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

Informace ze svodky 
událostí MP Adamov
Vybrané události z listopadu 2016 konkrétně:
Křik, řinčení skla a silné rány uslyšel obyvatel bytového domu 
na ul. Pod Horkou a proto ihned kontaktoval strážníky z obavy 
o zdraví obyvatel jednoho z bytů. Strážníci se ihned dostavi-
li na místo, kde spatřili na chodbě muže, který byl zakrváce-
ný v obličeji a zjevně pod vlivem alkoholu. Dále bylo na místě 
zjištěno, že se v jednom z bytů odehrála ostrá výměna názorů, 
při které vzduchem létaly kusy nábytku. Strážníci věc na místě 
uklidnili a muži se pokusili zajistit lékařské ošetření. Úkon, kte-
rý většinou probíhá naprosto bez problémů, se změnil v tak-
řka celovečerní zaměstnání strážníků, kdy dokonce museli ag-
resivního muže uklidnit použitím donucovacích prostředků 
a poté být přítomni jeho transportu na ošetření i samotnému 
ošetření. Muž byl poté předán hlídce OO PČR Blansko k další-
mu opatření. 
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Na  strážníky MP Adamov se s  žádostí o  pomoc obrátil muž 
s obavou o svou ženu, která byla zřejmě dezorientovaná a na-
cházela se někde na území města Adamova. Strážníkům se po-
dařilo přes mobilní telefon spojit s ženou a určit místo, kde by 
se mohla nacházet. Potom už stačilo provést pátrání za pou-
žití služebního vozidla. Žena byla za chvíli nalezena bez zná-
mek zranění a předána svému manželovi, který si oddechnul 
a manželku si odvedl domů. 
Strážníci byli požádání o  prověření možných sklonů k  sebe-
vraždě u ženy na ul. Sadová, která měla svým příbuzným po-
slat SMS zprávu, ze které vyplývalo, že by si mohla sáhnout 
na  život. Strážníci ihned prověřili místo pobytu ženy a  dále 
ji požádali o podání vysvětlení a zjištění dalších skutečností, 
které by potvrdily nebo vyvrátily domněnku o  sebevraždě. 
Dále byla celá záležitost předána hlídce OO PČR Blansko, která 
se dostavila na místo.

ZA CELOU MP ADAMOV PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ 

DO NOVÉHO ROKU 2017
Mgr. Vítězslav Červený 

vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
V sobotu dne 10. prosince 2016 proběhlo na  Městském 
úřadě v Adamově vítání občánků. Do života byly přivítá-
ny tyto děti:
 11. 05. 2016 Michal Škaroupka, Sadová 27
 24. 05. 2016 Eva Pelanová, Komenského 13
 02. 08. 2016 Barbora Ležáková, Petra Jilemnického 27
 25. 08. 2016 Nicol Obstová, Pod Horkou 2
 25. 08. 2016 Eduard Jan Beneš, Plotní 12
 12. 09. 2016 Iva Hnátovičová, Ronovská 6
 27. 09. 2016 Eduard Bouzek, Sadová 16
 02. 10. 2016 Stela Babáčková, Neumannova 4
 09. 10. 2016 Jakub Jordánek, Opletalova 42

Blahopřejeme
 12. 12. 2016 Jarmila Hnátovičová, 83 roky, Opletalova 32
 13. 12. 2016 Ladislav Horák, 81 rok, Komenského 21
 19. 12. 2016 František Pisk, 89 roků, Komenského 19
 21. 12. 2016 Vladimíra Svobodová, 80 roků, Neumannova 2
 23. 12. 2016 Štěpánka Fajmanová, 83 roky, Komenského 7
 26. 12. 2016 Eduard Boháček, 84 roky, Fibichova 36
 28. 12. 2016 Vlastimil Fejfar, 81 rok, Petra Jilemnického 13
 31. 12. 2016 Antonín Valoušek, 80 roků, Komenského 3

Úmrtí
 29. 11. 2016 Květoslava Kubcová, roč. 1950, Sadová 19

Termíny svatebních obřadů
Rada města Adamova na  svém 51. zasedání dne 21. 11. 
2016 schválila následující termíny svatebních obřadů 
na rok 2017:

Leden  Červenec
21. 1. 2017 22. 7. 2017, 29. 7. 2017

Únor  Srpen
11. 2. 2017, 25. 2. 2017 12. 8. 2017, 26. 8. 2017

Březen  Září
11. 3. 2017, 25. 3. 2017 9. 9. 2017, 23. 9. 2017

Duben  Říjen
8. 4. 2017, 22. 4. 2017 7. 10. 2017, 14. 10. 2017

Květen  Listopad
20. 5. 2017, 27. 5. 2017 4. 11. 2017, 11. 11. 2017

Červen  Prosinec
17. 6. 2017, 24. 6. 2017  2. 12. 2017, 9. 12. 2017

Současně Rada města Adamova schválila obřadní síň Městské-
ho úřadu Adamov jako úředně určenou místnost pro konání 
svatebních obřadů.
Na základě žádosti snoubenců může matrika povolit uzavření 
manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním 
obvodu. Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stano-
venou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je vybírán 
správní poplatek 1.000,- Kč dle platného zákona o správních 
poplatcích.

Poplatkové obdobÍ 2017
Zastupitelstvo města Adamova na  svém 15. zasedání 
konaném dne 14. 12. 2016 schválilo výši sazby poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů, a to 600,- Kč za osobu. Tato sazba je platná 
od 1. 1. 2017. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají ne-
změněny. Úhrady v hotovosti na pokladně budou mož-
né od 18. 1. 2017.

Informace pro platbu v hotovosti na pokladně:
PLATBA ZA  ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA  RODINU 
ANI BYT, ALE ZA OSOBU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NA-
HLÁSIT NA  POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA  KTERÉ CHCETE 
ÚHRADU PROVÉST. Úhradu je možné provádět za  jednotlivé 
členy rodiny postupně, nejpozději však do 30. 6. 2017.

Z kapacitních důvodů uveřejníme prázdninový jízdní 
řád autobusové linky 215 platný od 3. 7. 2017  

do 1. 9.2017 v některém z dalších čísel.

Název poplatku Splatnost Sazba poplatku Poznámka

POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a každého dalšího psa téhož majitele SS 1341002017

rodinný dům 30.6.2017 300,- Kč 450,- Kč
30.6.2017 150,- Kč 225,- Kč Důchodce

ostatní místa 30.6.2017 700,- Kč 1 000,- Kč
30.6.2017 200,- Kč 300,- Kč Důchodce

KOMUNÁLNÍ ODPAD 30.6.2017 600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 1/2016 SS 1340002017
ZAHRÁDKY 31.1.2017 dle uzavřené smlouvy SS 10122131
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Město Adamov provozuje vysílání místního digitálního vysílání. 
Adamovský infokanál vysílá v pozemním digitálním vysílání DVB-T z 
vysílače Alexandrova rozhledna a to na kanále 32.

Od počátku vysílání se můžete na různých akcích potkávat s redaktorkou 
Alenou Horákovou a kameramanem Markem Černým. Tento tým pro 
nás připravuje každý měsíc videoreportáže z aktuálního dění v našem 
Adamově. Účastní se akcí a událostí v rámci natáčení, tu a tam vás osloví 
s otázkou do ankety. Děkujeme obyvatelům města, kteří se aktivně 
zapojují do reportáží v rámci anket, ale i všem ostatním za toleranci.

Jsou průběžně po celý rok oslovováni sportovními, kulturními a 
jinými organizacemi působícími ve městě. Všichni mají možnost být 
zachyceni se svými aktivitami.  Videoreportáže se do budoucna stanou 
videokronikou, nad kterou mnozí ze současných obyvatel budou 
vzpomínat. Stejně tak videoreportáže budou historii města připomínat 
mladším generacím a jeho budoucím obyvatelům.

Děkujeme oběma velmi srdečným lidem za celoroční spolupráci s 
našim městem. Přejeme vám mnoho štěstí a zdraví v roce 2017 a těšíme 
se na viděnou.
   Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Znáte je z vysílání ...

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městské-
ho úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 
– 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pá-
tek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-
1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slouží k identi-
fikaci poplatníka), SS = viz výše uvedené poplatky.
Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte 
správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: silvie.muc-
kova@adamov.cz identifikační údaje (jméno, příjmení, 
RČ) poplatníků, za které je platba provedena! 
PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A  SPECIFICKÝCH SYM-
BOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLA-
TEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU 
NEJASNÝCH PLATEB.

Odbor ekonomický

Provoz ordinací lékařek AZZA
V průběhu měsíce prosince 2016 budou z důvodu čerpání do-
volené uzavřeny ordinace lékařek AZZA spol. s r. o. dle uvede-
ného rozpisu:
MUDr. Alena Bernášková:  23. 12., 27. 12., 28. 12., 30. 12. 

MUDr. Alžběta Martincová:  22. 12., 27. 12., 29. 12., 30. 12. 
MUDr. Zdeňka Škvařilová:  22. 12., 23. 12., 28. 12., 29. 12. 

Termíny uzávěrek 
do Zpravodaje rok 2017
název číslo uzavěrka
Únorové vydání 02/2017 16.1.2017
Březnové vydání 03/2017 15.2.2017
Dubnové vydání 04/2017 15.3.2017
Květnové vydání 05/2017 15.4.2017
Červnové vydání 06/2017 15.5.2017
Červencové a srpnové vydání 07+08/2017 15.6.2017
Zářijové vydání 09/2017 15.8.2017
Říjnové vydání 10/2017 15.9.2017
Listopadové vydání 11/2017 16.10.2017
Prosincové vydání 12/2017 15.11.2017
Lednové vydání 01/2018 12.12.2017

Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. 
Nastává doba před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle plné pohody, svá-
teční nálady a  radosti jak pro děti, tak jejich rodiče. Přejeme Vám, abyste si letošní 
Vánoce prožili ve zdraví a pohodě, abyste se v době svátků vzdálili všem všedním sta-
rostem. Zároveň bychom Vám rádi popřáli do  roku 2017 hodně štěstí, zdraví, lásky, 
spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města, Jiří Němec, místostarosta města
Pracovníci MÚ, MKS, MKM a Kulturně informační komise
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Události ve městě

Zdravé mesto Adamov
Adamovská vlásenka

Mikulášský běh do vrchu

Dne 3.12.2016 se konal šestý ročník „Mikulášského běhu do vrchu Adamovská Vlásenka 
2016“. Běhu se zúčastnilo 77 běžců, což je o devět běžců méně než při loňském 
rekordním ročníku. Jako nejmladší byl oceněn Eduard Bouzek, jako nejstarší Radoslav 
Tomášek. Za umělecký dojem získali ocenění Batman, Spiderman, Čertíci, Mikuláš a 
Horolezci. Radek Janků v masce Čápa zdolal Vlásenku dvakrát, nejenom během, ale 
i na horském kole. Ocenění se vzdal ve prospěch dalších závodníků, především dětí.

Nejvíce obsazená byla kategorie chlapců 7 až 10 let. Celkově se zúčastnilo mnoho dětí 
a pokusilo se pokořit tento kopec se závěrečným prudkým stoupáním. Nejlepší čas ze 
všech zaběhl a nový putovní pohár si odnesl dnes již pětinásobný vítěz Josef Siegel 
časem 1:21. Pouze loni jeho kralování přerušil Ondřej Synek.

Počasí bylo nádherné a diváci povzbuzovali jednotlivé závodníky po celé trati. Běh byl 
doprovázen podáváním guláše z polní kuchyně našich hasičů a výborným svařákem. 
Téměř vše se snědlo a vypilo. Každý účastník obdržel plastový náramek s logem běhu 
a perník. V MKM byl pro děti připraven teplý čaj na zahřátí před samotným vyhlášením 
výsledků. 

2016
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Zdravé mesto Adamov
Adamovská vlásenka

Mikulášský běh do vrchu

Výsledky kategorie RODIČŮ S DĚTMI 

   1. Kubík Ondra Adamov 3:08 min 

   2. Ajeto_1  Adamov 3:09 min 

   3. Ajeto  Adamov 3:12 min 

Výsledky kategorie CHLAPCŮ 4 až 6 LET 

   1. Kubík Jáchym Adamov 2:53 min 

   2. Raušer Ondra Adamov 4:07 min 

Výsledky kategorie CHLAPCŮ 7 až 10 LET 

   1. Raušer Adam Adamov 1:56 min 

   2. Krátký Tomáš Adamov 2:06 min 

   3. Fojt Tomáš Adamov 2:09 min 

Výsledky kategorie CHLAPCŮ 11 až 14 LET 

   1. Jankovský Petr Bílovice 1:42 min 

   2. Křenek David Adamov 1:49 min 

   3. Plaček Ondřej Adamov 1:53 min 

Výsledky kategorie MUŽŮ 18 až 39 LET 

   1. Siegel Josef Choceň AC 1:21 min 

   2. Kozánek Petr Brno 1:40 min 

   3. Kožuch Zdeněk Adamov 1:47 min 

Výsledky kategorie MUŽŮ nad 40 LET 

   1. Neuman Petr Adamov 1:50 min 

   2. Tomášek Radoslav Adamov 1:54 min 

   3. Papiž Jiří Adamov 1:56 min 

Výsledky kategorie DÍVEK 4 až 6 LET 

   1. Uxová Renata Adamov 3:18 min 

   2. Králová Ivanka Adamov 3:36 min 

   3. Šmídová Lucka Adamov 3:43 min 

Výsledky kategorie DÍVEK 7 až 10 LET 

   1. Jankovská  Lenka Bílovice 2:19 min 

   2. Papižová Aneta Adamov 2:20 min 

   3. Drncová Romana Adamov 2:41 min 

Výsledky kategorie DÍVEK 11 až 14 LET 

   1. Valouchová Denisa Adamov 2:22 min 

   2. Konečná Agáta Adamov 2:23 min 

   3. Rusnáková Aneta Adamov 2:28 min 

Výsledky kategorie DÍVEK 15 až 17 LET 

   1. Kobylková Anna Adamov 2:15 min 

Výsledky kategorie ŽEN 18 až 39 LET 

   1. Zálešáková Eva Adamov 1:54 min 

   2. Martincová Jana Adamov 3:07 min 

Výsledky kategorie ŽEN nad 40 LET 

   1. Šmídová Aneta Adamov 2:57 min 

   2. Trejtnarová Lenka Adamov 4:53 min 

 

 
Na organizaci se podílelo Město Adamov,  Komise PZMA a MA21, oddíl orientačního běhu Spartak 
Adamov, oddíl turistů Spartak Adamov, MKM Adamov a JSDH Adamov. Všem patří velké poděkování.

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na www.adamov.cz.

2016



8

Dny zdraví 2016 
v DPS v Adamově
Kompenzační pomůcky, tak zněl název tematické před-
nášky o  zdravotních pomůckách, které přispívají k  podpoře 
funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a za-
pojení člověka do  běžného života. Ve  spolupráci s  Úřadem 
práce ČR, kontaktním pracovištěm Blansko, Oblastní charitou 
Blansko a odborem sociálních a správních věcí Městského úřa-
du Adamov uspořádala komise PZMA a MA21 dne 9. 11. 2016 
v dopoledních hodinách setkání v DPS, na kterém byli zájemci 
seznámeni s  jednotlivými druhy pomůcek, byly jim předány 
informace o možnostech jejich získání, kontakty na ty, kteří se 
jejich výrobou zabývají a rovněž o tom, jak si mohou tyto po-
můcky zapůjčit. 
U příležitosti Dne diabetu pokračovaly Dny zdraví v DPS v od-
poledních hodinách 21. 11. 2016 tím, že pracovnice Státního 
zdravotního ústavu Praha, dislokovaného pracoviště Brno, 
zajistily přednášku Jak žít s  cukrovkou, v  průběhu které 
dostal každý možnost nechat si provést orientační vyšetře-
ní hladiny cukru v krvi. Každý byl odměněn diabetickým 
čajem, který sponzorsky zajistila lékárna LADA Adamov,  
PharmDr. Daňková.
Za  Pečovatelskou službu města Adamova bych tímto všem 
pořadatelům a sponzorům chtěla moc poděkovat a budu se 
na podobné akce v DPS těšit i v příštím roce. 

Dobra Moserová 

Vyjádření
Vyjádření KORDIS JMK, a.s. k  dezinformacím o  činnosti 
Městské policie Adamov
Vážení občané, na základě šíření informací nezakládajících se 
na pravdě o činnosti městské policie Adamov v době posled-
ní výluky vlakových spojů, jsme požádali o stanovisko společ-
nosti KORDIS JMK, a.s. Citujeme z vyjádření:
Vážený pane starosto,
s  řešením výluky organizované Českými drahami jsme shodně 
jako Vy i  občané Vašeho města velmi nespokojeni. V  současné 
době však má naše společnost i  Jihomoravský kraj jen omeze-
nou možnost po Českých drahách vyžadovat řešení, které by bylo 
k občanům vstřícnější. 

Pro odlišné vedení trasy autobusů náhradní dopravy přes Křtiny - 
Babice existují dva důvody: V prvé řadě omezení nosnosti mostu 
nad řekou Svitavou v blízkosti bývalé LDN v Babicích, který neu-
možňuje průjezd velkých autobusů, a dále problémy při průjezdu 
podjezdů pod tratí, kde musí autobusy z důvodu výšky zajíždět 
do protisměru. Zde jsme měli informaci od Českých drah, že jsou 
řidiči pokutováni Městskou policií Adamov za průjezd podjezdů 
pod tratí v nesprávném směru. Tato informace však nebyla po-
tvrzena.
Přejezd mostu u Babic měl být ze strany Českých drah řešen ná-
hradou klasických autobusů za malé autobusy. Ty se však nepo-
dařilo Českým drahám pro zajištění aktuální výluky sehnat. Tuto 
skutečnost jsme se od Českých drah dozvěděli teprve 31. 10., kdy 
již byly výlukové jízdní řády dokončeny.
S  tímto stavem se však smířit nehodláme. České dráhy jsme již 
důrazně upozornili, že Jihomoravský kraj nebude příště podobné 
řešení výluky akceptovat. Pokud by hrozilo opakování této situa-
ce, je Jihomoravský kraj připraven intenzivně jednat s nejvyšším 
vedením Českých drah o zajištění nápravy. 
Občany Adamova jsme se před konáním výluky snažili informo-
vat, zejména jsme doporučovali vyhlásit informaci, že v pracovní 
den v pátek 18. 11. je možné pro cestu do Brna využít 3 párů spěš-
ných vlaků, které zůstaly v provozu. 
Věřím, že se i díky negativním zkušenostem z této čtyřdenní výlu-
ky podaří do budoucna obdobnému problému zabránit. 
S přátelským pozdravem

Květoslav Havlík 
KORDIS JMK, a.s.

V případě opakování šíření podobných dezinformací o činnos-
ti MP přistoupí Město Adamov k ochraně jak dobrého jména 
Městské policie Adamov, tak svého.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města 
Jiří Němec, místostarosta města

Krásné prožití vánočních svátků v  kruhu nejbližších, 
dětem bohatou nadílku a  úspěšný rok 2017 plný ra-
dosti, zdaru a pevného zdraví přeje

MS ODS Adamov a kandidáti ODS 
do městského zastupitelstva
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Dokončení I. etapy alejových 
výsadeb dřevin v Adamově
Pravděpodobně mnozí z místních občanů zaregistrovali čers-
tvou změnu vzhledu bezprostředního okolí garážového dvo-
ra v horní části ulice Fibichova, který při průjezdu touto hlav-
ní dopravní tepnou v lokalitě Adamov-Ptačina tvoří společně 
s bývalým parovodem jednu ze zdejších nelichotivě vyhlížejí-
cích dominant. V návaznosti na předchozí odstranění několi-
ka původních náletových jedinců břízy bělokoré, které svým 
vzrůstem, nevhodným tvarem a  umístěním ohrožovali bez-
pečnost silničního provozu a funkčnost zemní kabelové elek-
trizační soustavy, bylo s využitím letošních posledních klima-
ticky příznivých dní pro výsadbu provedeno do připravených 
výsadbových jam založení nové aleje vzrostlých dřevin v zele-
ném pásu podél komunikace. Byla tak dokončena první etapa 
plánové alejové výsadby vzrostlých dřevin v našem městě, je-
jímž cílem je po předchozím průzkumu stavu městské zeleně 
ve vybraných lokalitách postupně nahradit stávající nevhod-
né výsadby nebo naopak dřeviny vhodně a  účelně doplnit 
tam, kde původní výsadba byla v minulosti bez náhrady od-
straněna nebo zkrátka tam, kde to místní podmínky umožňují 
(není zde kolize s technickou infrastrukturou a výsadbou není 
do budoucna ohrožena bezpečnost osob, obytných či průmy-
slových staveb).

Vysazeno bylo celkem 16 ks vzrostlých jedinců jeřábu pro-
středního (Sorbus intermedia ‚Brouwers‘), které esteticky 
obohatí danou lokalitu, vytvoří vhodný přechodový prvek 
mezi relativně přirozeným lesním porostem a  ostře kontras-
tující antropogenní zástavbou v  podobě garáží, přičemž mj. 
významně zvýší potravní nabídku drobnému ptactvu. Tato 
dřevina s pyramidální pravidelnou korunou velmi dobře snáší 
městské prostředí, je odolná vůči větru a suchu.
Na jaře roku 2017 pak bude alejová výsadba dřevin doplněna 
výsadbou kvetoucích drobných keřů a trvalek, průchod loka-
litou bude doplněn o nově instalované lavičky a dojde k díl-
čí úpravě chodníku v horní a dolní části lokality tak, aby byl 
umožněn bezbariérový průchod oblastí. V  závislosti na  bu-
doucích rozpočtových možnostech města by pak funkční 
a estetická proměna této lokality mohla být završena výstav-

bou nízké gabionové zídky, lemující vnější krajnici komunika-
ce v oblouku naproti garážím, která by nahradila dnešní ne-
vzhledná a  dosluhující betonová svodidla a  zvýšila tak bez-
pečnost silničního provozu. 

Stavební práce  
na ul. Komenského
Počasí na  sklonku roku stavebním pracím sice moc nepřeje, 
nicméně na  ulici Komenského v  těchto dnech finišují práce 
spojené s plánovanou celkovou opravou dalšího úseku veřej-
ných chodníků. Tentokrát je prováděna výměna doslouživších 
betonových dlaždic 30 x 30 cm moderní zámkovou dlažbou 
v části ulice od domu s pečovatelkou službou po lávku Sadová. 
Součástí prací je i výměna chodníkových a silničních obrub-
níků. Při této příležitosti bylo přikročeno k souběžné celkové 
opravě soustavy veřejného osvětlení, kdy byla nahrazena pů-
vodní zemní kabeláž a jsou vyměňovány sloupy VO, které zde 
byly již delší dobu v havarijním stavu. 

V  rámci záměru postupného zvyšování kapacity kontejnero-
vých stání a zlepšování kvality manipulačních ploch pod kon-
tejnery ve městě byla u kontejnerového stání u objektu DPS 
provedena výměna rozpadlého podloží a plocha dostala nový 
asfaltový povrch. Tento umožní mnohem snazší a kvalitnější 
úklid komunálního či separovaného odpadu spadlého na zem 
při nešetrném naplňování či vyprazdňování kontejnerů. 
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Sportovec 
okresu Blansko 

roku 2016

sportovce z okresu Blansko, o kterém 
se domníváte, že by si zasloužil být oceněn 
za svoje sportovní úspěchy. Pravidla nominace 
a nominační formulář naleznete na webových
stránkách www.sportovecjmk.cz
e-mail: blanskocus@gmail.com

Nominujte

leden 
2017

Jihomoravská krajská 
organizace ČUS, 
Okresní sdružení 
ČUS Blansko
a město Kunštát

A5-sportovec roku-návrh.qxp_Sestava 1  23.11.16  11:34  Page 1

JAK NA PODOMNÍ PRODEJCE
Zazvoní u Vás muž v obleku a spustí na Vás: „Nebojte se, ne-
jsem žádný podomní prodejce, přišel jsem jen kvůli spotře-
bě elektřiny“? Tak to zkouší ti, kdo si od Vás vyžádají fakturu 
od stávajícího dodavatele elektřiny nebo plynu s tím, že do-
chází ke  změně adresy dodavatele, kterou jenom potřebují 
podepsat. Sehrají divadlo, aby Vás přesvědčili podepsat změ-
ny a nabídnout Vám slevy. Fakturu potřebují právě proto, aby 
si z ní mohli opatřit všechny potřebné údaje a Vy se za chvíli 
nestačíte divit, když jim dáváte plnou moc k tomu, že za Vás 
vyřídí výpověď u  Vašeho stávajícího dodavatele a  převedou 
Vás jinam, aniž byste cokoliv tušili. 
Nikomu nemáte povinnost ukazovat své faktury za elektřinu 
nebo plyn. Odečty měřidel si provádí vždy zástupci jednotli-
vých distributorů, kteří tyto faktury nepotřebují a jsou to vět-
šinou firmy RWE, E.ON nebo ČEZ. 
Velký pozor si dávejte i  na  to, když Vám někdo zatelefonuje 
a Vy souhlasíte s tím, že za Vámi dodavatel může s lákavou na-
bídkou dojít do domácnosti. Telefony začínají vždy tím, že se 
Vás někdo zeptá, s kým hovoří a že Vám přijde udělat odečet 
na plyn nebo má pro Vás zajímavou nabídku na to, abyste pla-
tili méně. Jakmile jim něco odsouhlasíte, už to považují za do-
hodnutou návštěvu u Vás a výpověď nepodáte. 
Jak se tedy takovému chování bránit?
Můžeme Vám poradit následující: Nikomu cizímu neotevírejte. 
Když už to uděláte, požádejte tyto osoby o prokázání totož-
nosti, tedy o průkaz, pod kterým někdo vystupuje. Neváhejte 
si tyto informace ihned telefonicky ověřit. Nepodléhejte jejich 

tlaku, nic nepodepisujte a požádejte je o čas na rozmyšlenou. 
Vše byste si měli důkladně přečíst včetně malých písmen.
Pokud jste přesto podlehli a neuváženě jste nějakou smlouvu 
podepsali, máte právo od ní písemně odstoupit do 14 dnů bez 
uvedení důvodů. V případě, že byste si s tímto nevěděli rady, 
můžete se co nejdříve obrátit na sociální pracovnici Městské-
ho úřadu Adamov, která by Vám s danou věcí pomohla. 
A nakonec to nejdůležitější: v případě, že u Vás takový prodej-
ce zazvoní a bude se snažit Vás k odběru energií přesvědčit, 
zavolejte co nejdříve Městskou policii Adamov, která může 
věc řešit jako porušení vyhlášky města Adamova, protože po-
domní prodejci mají na našem území tento pohyb zakázán. 
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Děkujeme za spolupráci  
a podporu v roce 201 5.  

 

Přejeme klidné,   
pokojné vánoce  

a úspěšný rok 201 6.  

Fotbalový klub Adamov 

 
Děkujeme za spolupráci  
a podporu v roce 201 6.  

 

Přejeme klidné,   
pokojné vánoce  

a úspěšný rok 201 7.  

Fotbalový klub Adamov 

Děkujeme za spolupráci  
a podporu v roce 201 6.  

 

Přejeme klidné,   
pokojné vánoce  

a úspěšný rok 201 7.  

Fotbalový klub Adamov 

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

AKCE na LEDEN:
Čtvrtek 5. 1. 2017
HRAVÉ ODPOLEDNE
Hraní deskových her. S  sebou si přineste Vaše oblíbené hry, 
nebo hry nové, které jste našli pod vánočním stromečkem. 
Přijďte si je zahrát mezi kamarády do Městského klubu mlá-
deže. Od 14:30 hodin.

Středa 11. 1. 2017
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Pro všechny věkové kategorie. Začátek v 16:00 hodin.

Pátek 13. 1. 2017
ZIMNÍ TURNAJ V PETANQUE 
Pro všechny věkové kategorie. Začátek v 15:00 hodin.

Pátek 20. 1. 2017
TVOŘIVÁ DÍLNA
Od 14:30 hodin budeme vyrábět třpytivou sněhovou mode-
línu. K  její výrobě budete potřebovat: tělové mléko (130 ml), 
kukuřičný škrob (200 g), třpytky.

Úterý 24. 1. 2017
ZIMNÍ OZDOBNÝ ZÁVĚS SE SNĚHULÁKY
Tvořit budeme od 14:30 hodin.

Příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok přejí  

zaměstnanci MKM

Poděkování

Kultura
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 leden 2017
úterý 3. 1. Vítejte v roce 2017! 
středa 4. 1. Novoroční vaření 
čtvrtek 5. 1. Promítání filmu od 15:30
pátek 6. 1. Povídání na téma Tři králové 
úterý 10. 1. Posilovna zdarma od 14:30
středa 11. 1. Tvořivá dílna 
čtvrtek 12. 1. Promítání filmu od 15:30 
pátek 13. 1. Pátek třináctého… 
úterý 17. 1. Posilovna zdarma od 14:30 
středa 18. 1. Stolní hry 
čtvrtek 19. 1. Promítání dokumentárních filmů 
od 15:30
pátek 20. 1. Posezení a pokec na různá témata 
úterý 24. 1. Posilovna zdarma od 14:30
středa 25. 1. Tvořivá dílna 
čtvrtek 26. 1. Promítání filmu od 15:30
pátek 27. 1. Hry pro všechny dle sněhové nadílky 
úterý 31. 1. Posilovna zdarma od 14:30 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Jit-
ce Králíčkové za  její obětavou práci a  ochotu, 
se kterou se věnuje během celého roku našemu 

Kroužku zpívání pro radost při MKS. Hodně zdra-
ví, spokojenosti a úspěchů v novém roce jí přejí 
„Zpěváčci“ 
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Vzpomínka
V  našich srdcích zůstáváš na-
vždy!“
Dne 29. prosince uplynul rok 
od  úmrtí naší milované mamin-
ky, babičky a  prababičky, paní 
Marty Zemánkové. 
Děkujeme všem, kteří jí společně 
s námi věnují tichou vzpomínku. 

Dcera a synové s rodinami.

Dne 2. ledna uplyne 12 let 
od  úmrtí paní Evy Hlouško-
vé a  dne 15. února uplyne 8 let 
od úmrtí pana Josefa Hlouška.

Kdo jste je znali a  měli rádi, vě-
nujte jim tichou vzpomínku. 

S láskou syn Radek, dcera Eva, 
vnuci Péťa, Honza, Jakub, 

vnučky Gábina a Bára.

Čas běží, bolest v srdci zůstává.
Dne 10. ledna to bude už deset 
roků, co od nás po těžké nemo-
ci navždy odešla naše milovaná 
dcera Martina Mikulová ve věku 
25 let. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte ji spolu s  námi tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomínají 
rodiče, bratr Jirka a Aleš, 

prarodiče Mikulovi.

Dne 4. ledna uplynou 3 roky, kdy 
náhle zemřel pan Josef Trunda.

Vzpomeňte s námi, 
manželka a synové.

Dne 11. ledna tomu bude pat-
náct let, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a strýc, pan František 
Šedý. 

S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka, dcera 
Ivana a syn Radek s rodinou.

Dne 18. ledna 2017 uplynou  
2 roky od náhlého úmrtí pana 
Jiřího Švába.

S láskou vzpomíná 
manželka, dcera 
a syn s rodinami.

Dne 25. ledna to bude 15 let, 
co nás opustil náš milovaný 
manžel, otec, dědeček, pan 
František Mucha. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná 
manželka, syn Pavel 

a dcera Alena s rodinami.

Dne 28. ledna uplyne 10 let 
od  úmrtí pana Václava Svo-
body. 

S láskou vzpomíná 
manželka a celá rodina.
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Pozvánka na výstavu
Osobnosti na fotografiích Anny Peckové 
Historicko-vlastivědný kroužek MKS v  Adamově připravil 
do  výstavní síně Společenského centra na  leden už tradiční 
výstavu fotografií. Tentokrát představí brněnská umělecká fo-
tografka fotografie osobností. Slavnostní vernisáž se uskuteč-
ní v neděli 15. ledna 2017 v 15:00 hodin. Výstava bude zaháje-
na besedou s autorkou o fotografování osobností. Zahrají mu-
zikanti z kapely VERONIKA. K návštěvě jste zváni od 15. 1. do 
24. 1. 2017, a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v ne-
děli 14:30 – 17:00 hodin.
„Anna Pecková má hned dvě životní lásky - sport a  umě-
ní. Po vystudování gymnázia se rozhodovala, které z nich dá 
přednost - zda studiu na  Institutu TV a  sportu v  Praze nebo 
studiu na  Umělecké škole v  Brně. Zvítězilo Brno - ŠUŘ- obor 
umělecká fotografie.
Ale naše hlavní město ji stejně neminulo. Hned po škole dosta-
la nabídku jít fotografovat do Prahy. V Praze sportovala a foto-

grafovala sport, a tak není divu, že se jí práce stala koníčkem. 
A jak se vrátila do Brna? Najednou před ní stál mladý, krásný, 
urostlý - Brňák. A  tak ho to mladé, krásné, ambiciózní děvče 
následovalo do Brna a Brnu už zůstalo věrné, i když jí zde život 
připravil nejednu těžkou zkoušku. Ale jak paní Anna sama říká: 
„Když mi bylo nejhůř, vzala jsem fotoaparát a  šla jsem fotit. 
V té chvíli neexistuje nic jiného - maximální soustředění - jako 
při sportu.
Focení je pro mne droga, je to celý můj život. Ráda fotografuji 
svět kolem sebe, věci, které mě oslovují, a ze všeho nejraději 
fotím tváře lidí a přírodu.“ A když se jí zeptáte, kde stále bere tu 
energii a vitalitu, uslyšíte jedinou odpověď: „Při focení“.
Fotografie paní Peckové mají náboj - čiší z  nich emoce. Lidé 
nad nimi diskutují, smějí se, dojímají a u některých je naopak 
zamrazí. Paní Anna Pecková fotografuje pro noviny, magazíny, 
reklamní agentury, dělá reportáže a spoustu dalších věcí. Má 
za sebou desítky úspěšných autorských výstav a já věřím, že se 
k nim připojí i mnohé další.“

(z úvodu k jedné z výstav)

Zleva: Anna Pecková s Omarem Sharifem • S motocyklem Karla Abrahama • Stromy Kociánka

Pohled do historie – vánoční strom v Adamově před vztyčením v r. 1932
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
6. ledna 2016 v 17:00 hodin
v kostele svaté Barbory v Adamově

Účinkují:
Dada Klementová & studenti JAMU Brno

V programu zazní:
koledy slovenské, moravské i české a 
vánoční písně pánů S+Š a Jiřího Bulise

Vstupné: dobrovolný příspěvek na Tříkrálovou sbírku.

6., 13., 20. a 27. ledna 2017
od 9:40 do 10:40 hod.

CVIČENÍ PRO RODIČE S BATOLATY 

od 10:45 do 11:45 hod.
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY

s Míšou Nešporovou 
Vstupné: 40 Kč/lekce

KÁVA O PÁTÉ
s Máriem Radačovským
šéfem Baletu ND Brno

26. ledna 2017 v 17 hodin
v salonku MKS na Ptačině

Vstupné dobrovolné.

2017
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MKS Adamov 
Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. 516 446 590 
záznamník,  www.facebook.com/MKSAdamov 
607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 
MKS – knihovna, č.t. 516 446 817,  
e-mail knihovna@mks-adamov.cz

V LEDNU 2017 SI VÁS 
DOVOLUJEME POZVAT….

 Î 4. ledna 2017 
sál MKS Adamov, začátek v 9:00 hodin 
Společenské centrum, začátek v 10:30 hodin

DOPOLEDNE S POHÁDKOU: KOCOUR V BOTÁCH 

Účinkuje: Divadlo Koráb Brno 
Jak to dopadne s kocourem, který chtěl nosit boty? Bude dost 
chytrý na  to, aby získal pro svého pána princeznu a  králov-
ství? A co na to zlý obr a hlavně jeho zelenina? Na tyto všechny 
otázky vám odpoví představení určené pro děti z mateřských 
škol ve městě.
Vstupné: 40 Kč

 Î 4. ledna 2017, kino Blansko 
začátek v 17:30 hodin

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ: MANŽEL NA HODINU

Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyví-
jí, a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vy-
padá to, že svatbě nic nestojí v cestě. Teda kromě jedné malé 
"drobnosti“ ? Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou (Zde-
na Studenková), matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi 
zapomněl rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu ještě další 
problém návrat čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. 
Zůstali jen tři... a to je sakra málo... Aby zachránili partu a vy-
táhli kamaráda Jakuba z depresí, rozhodne se Kryštof přivést 
do bazénu akvabely, se kterými chce natrénovat vystoupení. 

Honza z Kryštofova plánu zpočátku příliš nadšený není, ale po-
sléze s vidinou záchrany kamaráda (a možnosti být v přítom-
nosti krásných aquabel) se všichni pustí do přípravy vystoupe-
ní s názvem "Hodinový manžel“.…
Obsazení: Eva Holubová, Lukas Latinak, David Matásek, David 
Novotný, Bolek Polívka, Zdena Studenková
Cena zájezdu: 100 Kč

 Î 15. ledna 2017 
Výstavní síň - SC na Komenského 6  
začátek v 15:00 hodin 

VÝSTAVA: OSOBNOSTI  
NA FOTOGRAFIÍCH ANNY PECKOVÉ

Srdečně vás zveme na  první 
výstavu roku 2017. Uvede ji be-
seda s autorkou o fotografová-
ní osobností, zahrají muzikan-
ti z  kapely VERONIKA. Výstava 
potrvá do 24. ledna 2017 a mů-
žete ji navštívit v  pracovních 
dnech v době od 14:00 do 17:00 
hodin, v  neděli od  14:30 
do 17:00 hodin.
Vstupné dobrovolné. 

 Î 16. ledna 2017 
SC, Komenského 6 
začátek v 15:00 hodin

„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…“
Zveme vás k  dalšímu setkání v  rámci 
soutěžního odpoledne určeného pro 
seniory. 
Vstup volný.

 Î 18. ledna 2017 
zájezd – Divadlo Bolka Polívky Brno 
začátek v 19:00 hodin

PŘEDSTAVENÍ: HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ

Podle knihy napsala Jiřina Tejkalová, režie Jaromír Pleskot, 
hrají Carmen Mayerová, Tereza Kostková, délka představení: 
120 min + přestávka 
Monodrama VEJCE A JÁ se hrálo ve Viole od roku 1985 a patřilo 
k nejoblíbenějším. 
Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty Mc-
Donaldové se k nám znovu vrací prostřednictvím vzpomínek 
její dlouholeté přítelkyně. Schopnost vidět všechny události 
z lepší stránky a radovat se z maličkostí vyplyne ze svěžího dia-
logu bezstarostného mládí a moudré zralosti.
Cena zájezdu: 440 Kč
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 Î 19. ledna 2017 
salonek MKS na Ptačině, začátek v 17:00 hodin

PŘEDNÁŠKA: HRDINSKÉ ČASY  
HONZY VLASÁKA VE VYSOKÝCH TATRÁCH 

Po několikaleté pauze jsme do Adamova pozvali cestovatele, 
cyklotrempa a spisovatele Honzu Vlasáka. Na svém kole pro-
cestoval víc než 50 zemí světa. Z nabídky jeho přednášek jsme 
zvolili povídání o jeho desetiletém působení v Tatrách. Honzo-
vi je dnes 71 roků, ale cestovatelský duch ho neopouští. 
Vstupné: 40 Kč

 Î 27. ledna 2017 
zájezd - Slovácké divadlo v Uherském Hradišti

PŘEDSTAVENÍ: KRÁLOVA ŘEČ
Zveme vás na veřejnou generálku představení Slováckého di-
vadla v Uherském Hradišti. 
Začátek je v 10:00 hodin, cena zájezdu 300 Kč. 
„Králova řeč“ je strhující příběh o  překonávání osobní lidské 
slabosti na půdorysu královského údělu se odehrává na zákla-
dě skutečných událostí ve třicátých letech 20. století ve Spoje-
ném království a představuje jeden z nejcitlivějších momentů 
moderních brtiských dějin.

Informace o uzavření knihovny MKS Adamov
Městské kulturní středisko Adamov oznamuje, že knihovna 
bude ve dnech 22. prosince 2016 – 2. ledna 2017 vč. uzavřena.
Na Vaši návštěvu se budeme opět těšit od středy 4. ledna 2017.
Žádáme čtenáře, aby si průběžně aktualizovali svoje kontakty 
uvedené pro potřeby MKS – knihovny (telefon, bydliště atd.). 
Děkujeme.

Zamyšlení
Na nový rok mívám starost, abych neříkal pořád totéž. Tak vám 
tedy přeju, ne to co je omleté, to co říká každý v televizi, v roz-
hlase, na facebooku, to už všichni známe…. Přání nic ve svě-
tě nezmění, všechno zůstane stejné, tak jak to bylo. Každým 
rokem jsou přání od hlav států od všech možných lidí a nic se 
nezmění. Jako by se na tom světě nic změnit nedalo. Už to na 
tom světě nikoho nebaví, poslouchat nějaká sebehezčí přání.
Přemýšlel jsem o tom, proč Bůh stvořil člověka? Napadla 
mě taková myšlenka, jestli to Pán Bůh nepotřeboval ke své-
mu štěstí, někoho udělat šťastným. Proto stvořil člověka, aby 
měl to štěstí, které ještě neměl, udělat někoho blaženým, aby 
mohl někoho udělat šťastným.
Mám vždycky radost, když vidím vaše štěstí. To my nikdo ne-
může vzít, ani mi to nikdo nezávidí, protože to mám v sobě, 
u sebe. Ale je ještě větší štěstí přispět k tomu štěstí druhých. 
Nejen být šťastný z toho jejich štěstí, z té jejich radosti, ale při-
spět k tomu štěstí.
To je tedy i mé přání, abychom byli tvůrci štěstí druhých. Při-
spívat v novém roce, aby byli lidi kolem nás šťastní.

PaedDr. Pavel Lazárek, PhD., adamovský farář

Ze školních tříd
ZŠ Ronovská

ZŠ Ronovská má 60!
Školy v Adamově slaví v roce končícím šestkou vždy kulaté na-
rozeniny. V roce 2016 by měla bývalá škola na Osvobození 90, 
Ronovská má 60 a Komenského 50.
Narozeniny škol jsme slavili vskutku ve velkém.
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 jsme měli na Ronovské Den otevře-
ných dveří. Před školou se od rána nehoufovali jen naši žáci, 
ale i  jejich rodiče, prarodiče a mladší sourozenci. Během do-
poledne přišlo navštívit výuku několik desítek návštěvníků. 
A bylo se určitě na co dívat! Některé děti se styděly, některé 
se rády předváděly a některé rády ukazovaly práci na interak-
tivních tabulích.

Zaměstnanci MKS Adamov Vám 
děkují za celoroční přízeň, přejí Vám 

pevné zdraví a štěstí 
do roku 2017 a těší 
se na setkávání při 
akcích pořádaných 
v novém roce.
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A odpoledne - to už naše škola praskala ve švech. Do tělocvič-
ny se přišlo podívat na akademii více než dvě stovky návštěv-
níků a  k  tomu 94 žáků školy. Děti zpívaly, recitovaly, tančily 
a hrály divadlo. Přes všechnu trému, kterou některé děti před 
velkým počtem diváků měly, se svého vystoupení zhostily vý-
borně. Návštěvníci se bavili dobře, někteří i  smíchem plakali 
a někteří „uronili slzu“ dojetím.
Dalším dnem, kdy bylo ve škole otevřeno, byla sobota 3. pro-
since. V tento den mohli přijít všichni, kdo do školy někdy cho-
dili a chtěli si prohlédnout, jak se změnila. Mohli také přijít ro-
diče s  dětmi a  vyrobit si v  dílnách malé dárečky. Dílny vedli 
dobrovolníci z řad rodičů (poděkování patří rodině Bromových 
a Dvořákových) a pracovníci školy. A tak si děti odnášely skle-
něné čertíky, vázičky, vánoční přáníčka, prstové maňásky, vit-
ráže do oken, dřevěná autíčka a káči. Všichni si mohli vyzkou-
šet interaktivní tabule. Otevřená byla i tělocvična, kde si mohli 
návštěvníci zkusit florbal a malou opičí dráhu. Několik tatínků 
a jedna maminka se stali „Sokolíky“ a předvedli perfektní šplh 
na tyči. V zánovní počítačové učebně mohli návštěvníci zhléd-
nou videa z akcí školy a portfolia jednotlivých tříd.
Během sobotního dopoledne si školu prohlédlo necelých sto 
návštěvníků. 
Šedesátku tedy oslavila naše škola skutečně velkolepě.

Mgr. Soňa Karásková

ZŠ Komenského

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
Základní škola v Adamově na Komenského ulici slaví letos pa-
desát let od  svého založení. Toto výročí jsme si připomněli 
v pátek 2. prosince 2016 tradiční slavnostní akademií. Vystou-
pili na ní nejen žáci základní školy, ale i děti z místní mateřské 
školy a žáci přípravné třídy.
Program zahájili žáci „vlastnoručně“ složeným muzikálem 
Sněhurka. S  velkým nadšením jej písničkami doplnili trpaslí-
ci a Sněhurka z mateřské školy. Přípravná třída zazpívala, jak 
si spolu povídají zvířátka. Jako sólisté ve hře na hudební ná-
stroj se publiku představili tři žáci: Lenka Neumanová (kláve-
sy), Nikola Belžíková (flétna) a Mirek Krikl (kytara). Žáci 5. A se 
pochlubili sborovým zpěvem a vystoupili s písničkami známé 
autorské dvojice Svěrák - Uhlíř. Třída zpěváků z 8. A spolu se 
svým „sbormistrem“ M. Kučerou předvedla téměř profesionál-
ní výkon - však taky mají za sebou i natočení vlastního CD. Tra-

dičně největší úspěch sklidili žáci prvního stupně: Ruce vzhů-
ru - zpívání prvňáčků s  „Dádou“, mikulášsky laděná písnička 
druháků Čerti se ženili, pásmo písní nazvané My jsme žáci 3. 
B a nápaditý Ekosong čtvrťáků doplněný o vyrobené postery 
s projekcí videoklipu. Třída 1. A okouzlila publikum zpívanou 
pohádkou Červená Karkulka, možná proto, že i  vlk se nako-
nec polepšil a stal se „psem hlídacím“. Závěr akademie už byl 
ve znamení blížících se Vánoc, kdy nejmenší účinkující z taneč-
ního kroužku zatančili jako zářící a  třpytivé hvězdičky. Jsme 
rádi, že naši akademii se zájmem zhlédli spolu s rodiči i zástup-
ci města - pan starosta Roman Pilát, místostarosta Jiří Němec 
a předseda školské rady Petr Kupka.
Slavnostní akademie nebyla ani zdaleka jedinou školní aktivi-
tou k tomuto významnému výročí. Doplňoval ji čtvrteční den 
otevřených dveří a  především sobotní dopoledne nazvané 
„Škola trochu jinak“, kdy se návštěvníci mohli zapojit do tvo-
řivých dílen, zkusit si práci s  interaktivní tabulí, prohlédnout 
si vybavení školy a výstavu fotokronik. Věříme, že škola v Ada-
mově bude i  nadále vzkvétat a  podle slov svého jmenovce 
bude též „dílnou lidskosti“.

D. Hodaňová

ZŠ Komenského 

Rozsvícení vánočního 
stromečku
V pátek dne 25. listopadu 2016 šly děti do světýlkových průvo-
dů, které vyšly od Základní školy Komenského v 16.10 hodin. 
V kulturním programu se představily děti z Mateřské školy Ko-
menského 4 a 6. Mateřská škola nám krásně odpočítávala roz-
svícení stromečku. Byly tam také stánky s různými dobrotami 
a teplými nápoji. Děti z mateřské školy se střídaly s vystoupe-
ním, tančily a zpívaly. Bylo nás tam strašně moc. Na závěr akce 
byl barevný ohňostroj. Bylo to nádherné.

Lenka Cyprová

ZŠ Komenského

EXKURZE ANTROPOS
Ve středu 16. 11. jsme jeli na exkurzi do Antroposu v Brně. Jeli 
jsme se tam podívat, abychom měli nějaké vědomosti do dě-
jepisu a mohli se podívat na pravěké lidi i ve 3D. Viděli jsme 
různé modely pravěkých lidí a zbraní. Byly tam také na srovná-
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ní čelisti Australopithéka a  dnešního člověka. Australopithé-
kus měl čelisti o hodně větší než my a také silnější, aby mohl 
kousat syrové maso a tvrdé věci. Mohli jsme vidět mapky, kde 
jsou naleziště různých kosterních pozůstatků. Dále jsme vidě-
li také různé modely příbytků, které si lidé v pravěku stavěli. 
Byly tam také pěstní klíny a  různá stará kopí. Uprostřed An-
troposu byl velký vycpaný mamut s mládětem. Divili jsme se 
také tomu, že když nějaký lékař nezachránil matku dítěte ani 
dítě při porodu, tak ho zabili a pohřbili s matkou a novorozen-
cem. Moc pěkné byly malby, které dříve lidé malovali na stě-
ny jeskyní. Kreslili přírodními barvami. Bylo tam k vidění i nej-
starší zachované tělo Australopithéka - Lucy. Protože nenalezli 
u Lucy všechny kosti, tak je nahradili železy. Dívali jsme se, jak 
do hrobů k mrtvým dávali různé věci, protože věřili v posmrt-
ný život. K ženám dávali různé šperky a nádoby. K mužům dá-
vali hlavně zbraně. Měli tam na ukázku i nějaké nástroje, které 
si lidé dříve vyráběli, např.: dřevěné i železné radlice, ostré ka-
meny. Poté jsme chvíli zůstali v přízemí, jelikož tam měli rybič-
ky v malém rybníku a pak jsme jeli do Adamova.

Jan Reichl

ZŠ Komenského

Florbalová soutěž pro 1. stupeň 
ZŠ - Pohár základních škol

Žáci prvního stupně se již od  začátku školního roku těšili, 
zda proběhne pátý ročník florbalové soutěže. Pro tento rok 
se změnil název, ale organizátorem zůstává Česká florbalová 
unie. Nově týmy, které odehrají okresní kola, dostávají jako 
cenu poukaz v hodnotě 3.000,- Kč na florbalové vybavení. 
Letos bylo již Okresní kolo velice napínavé. Soutěž se uskuteč-
nila ve sportovní hale Sokola u nás v Adamově. Chlapeckých 
týmů z okresu Blansko se do soutěže přihlásilo rekordních 11, 
ale jeden odstoupil. Dívčí týmy byly v našem okrese zastou-
peny vůbec poprvé a přihlásily se hned čtyři. Soutěž se hrála 
na dvou hřištích zároveň v počtu hráčů 3+1. Chlapecké týmy 
byly rozlosovány do dvou skupin, z nichž první dva postupo-
valy do semifinále. 
Našemu týmu se podařilo všechny zápasy ve skupině vyhrát 
a jeden remízovat. Na skóre jsme v tabulce skončili na druhém 
místě za TGM Blansko. Soupeřem v semifinále pro nás byl ví-
těz druhé skupiny, a to ZŠ Lipůvka. Tu jsme snadno přestříleli 
s  výsledkem 6:1. Následoval urputný boj o  první místo proti 
TGM Blansko, s nímž jsme se potkali hned v úvodním zápase. 
Boj to byl velice vyrovnaný. Nejdříve se nám podařilo ujmout 
se vedení, ale několika chybami jsme byli přestříleni a Blansko 

o  gól vedlo. V  poslední minutě hráč Havlíček vyrovnal a  zá-
pas skončil remízou 4:4. Následovaly samostatné nájezdy tří 
hráčů. Opět došlo k situaci, že z obou týmů byly dvě úspěšné 
střely. A opět nebyl jasný vítěz turnaje. Pouze ten postupuje 
do Krajského kola. Rozhodující tedy byla „náhlá smrt“. Našemu 
útočníkovi Polzerovi M. se podařilo vstřelit branku, hráč z TGM 
ovšem zaváhal a netrefil. Po tomto napínavém finále pokraču-
jeme do vyššího kola. 
Za  tým společně hráli: Bavlnka - gólman, Dvořák, Havlíček, 
Chmelíček, Lepka, Madzia, Papiž, Polzer Tomáš, Polzer Matyáš, 
Skoumal, Vinklárek, Žlůva. 

Mgr. Lenka Dohová

MŠ Komenského

Den s netopýrem

Dne 24. 11. 2016 jsme se vydali na  výlet do  „Domu přírody 
Moravského krasu“. Měli jsme možnost vybrat si z  progra-
mové nabídky a nejvíce nás zaujal program – „Den s netopý-
rem v Moravském krasu“. Společně jsme si prohlédli netopýra 
(sice byl plyšový, ale nám všem se stejně líbil). Poslechli jsme 
si krásný příběh o netopýřici Netýnce a dozvěděli jsme se, jak 
netopýr prožívá svůj typický den či rok. Jaké smysly vlastně 
netopýr používá při svých nočních výpravách? No přece sluch, 
a tak jsme si zahráli pohybovou hru „Na netopýra“ – vystřídat 
se musely samozřejmě všechny děti. Také jsme se dozvěděli, 
čím se netopýr živí, kde bydlí v létě a kam se schovává na zimu. 
Nakonec jsme se šli podívat k jeskyni, kde netopýři přezimují, 
ale nechtěli jsme je rušit, aby se neprobudili a v klidu prospa-
li tuhou zimu. Výlet se nám vydařil, všem se nám velice líbil 
a uvidíme, kam se vydáme dál…

Jaroslava Trávníčková 

MŠ Ptačina

Předvánoční kolotoč
Nemyslete si, milí rodiče, prarodiče a vůbec všichni dospěláci, 
že děti mají před svátky málo práce. Kdepak. Musely zvládnout 
spoustu věcí. Začalo to přípravou na Mikuláše. Nejprve jsme se 
šli naladit do městského kulturního střediska, kde jsme zhlédli 
pohádku Mikulášova mlha. Dále bylo potřeba napéct vánoční 
cukroví. Rozdělili jsme si úkoly. Paní učitelky udělaly těsta, děti 
vykrajovaly a  paní kuchařky upekly perníčky a  linecké. Mytí 
oken nás naštěstí minulo, ty za nás umyla paní uklízečka. Po-
tom přišel na řadu opravdový Mikuláš. Ten nás navštívil přímo 
ve školce i s čertem. Slíbili jsme jim, že budeme hodní, posluš-
ní a vůbec nejvzornější ve všech směrech. A do toho všeho si 
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děti nacvičovaly vystoupení, které předvedly při rozsvěcování 
2. adventní svíčky a nacvičovaly si vystoupení na besídky, kte-
ré proběhly v  jednotlivých třídách pro ty nejbližší. A  to jsou 
spousty a spousty básniček, písniček a tanečků. A co vánoční 
výzdoba a příprava dárečků? Prostě jsme se nezastavili. Tak-
že teď je potřeba konečně zvolnit, kolotoč zastavit a pomalou 

chůzí dospět k  vytouženým Vánocům, sladkému cukroví, le-
nošení u pohádek a vysněné nadílce. Ať při ní oči dětí svítí tak, 
jako svítí všechny hvězdy na nebi. A ať ty všechny hvězdy svítí 
pro všechny děti na celém světě!

Mgr. Ivana Drlíková

Ze sportu
TJ Sokol Adamov – Florbal 
- starší a mladší žáci
Je za námi polovina sezóny a je na čase rekapitulovat katego-
rii žáků. 
Nejstarší hráči z řad mládeže hrají nejprestižnější soutěž u nás, 
a to je Jihomoravská liga starších žáků pod záštitou Florbalo-
vé unie. Zde mohou nastoupit kluci s rokem narození 2002 až 
2005 a děvčata 2002 a 2003. Tento věk využíváme maximál-
ně a hráče 2005 máme dokonce dva. Náš cíl je nebýt posled-
ní a se silnými soupeři odehrát kvalitní zápasy i přes věkový 
hendikep. 
První turnaj v Adamově nám hned přinesl favority ligy a plně 
ukázal slabiny v  našem týmu. Se ŠSK ZŠ Očovská Hodonín 
jsme prohráli 3:10 a s Hornets Brno - ZŠ Horní dokonce 2:15. 
Na  tréninku jsme zapracovali na  obraně a  hlavně na  novém 
gólmanovi, se kterým nám pomohla Anna Kobylková. Ta, 
i když věkově nemá u nás možnost aktivně hrát, stále kvalit-
ně chytá na tréninku žáků nebo mužů. Za to si zasloužila no-
minaci na  výběr družstva dorostenek za  Jihomoravský kraj 
a zde hned obdržela nabídku k trénování v týmu dorostenek 
K1 Florbal Židenice Brno. 
Druhé turnajové kolo jsme hráli v  Rousínově, kde nás čekal 
nejlehčí soupeř, a  to FbC Aligators ZŠ Klobouky. Tentokrát 
jsme s  lehkostí vyhráli 11:3. V  druhém zápase nás čekal tým 
ze středu tabulky a hráli jsme o cenné body. Vycházeli jsme ze 
zajištěné obrany a skvěle chytajícího Matěje Musila. S FBC Dra-
gons jsme tedy vedli v první třetině a soupeř nedostal šanci 
k akci. Ve zbylých třetinách vyrovnal a rozešli jsme se smířlivě 
remízou 2:2. 
Další zápasy třetího kola se odehrály ve Slavkově u Brna. Zde 
jsme narazili na  ambiciózní K1 Florbal Židenice Blue a  opět 
jsme podali velký výkon a  rozešli se smírně 5:5. Následoval 
druhý zápas se silným domácím týmem FbC ZŠ Komenského 
Slavkov. Předvedli jsme velkou přestřelku, kdy jsme v závěru 
přestali stíhat a skóre skončilo nepříznivě 7:14. 
Po třech týdnech jsme se vrátili do Slavkova u Brna a pokusi-
li se potrápit v odvetě favorita ligy ŠSK ZŠ Očovská Hodonín. 
V první třetině nepadl žádný gól. Ve druhé jsme proměnili dva 
rychlé protiútoky a Očov se prosadil až začátkem třetí třetiny 
a vyrovnání na 2:2 zvládli až po dost přísném vyloučení naše-
ho nejzkušenějšího hráče Lubomíra Bavlnky. Zápas tedy skočil 
remízou. V  první části druhého zápasu s  K1 Florbal Židenice 
Red jsme zaspali a prohráli ji 0:2. Druhá třetina přinesla další 
střely na branku a prohrávali jsme 3:4. Vstup do poslední tře-
tiny ovlivnil rychlý gól Židenic hráčem, kterého trenér zapo-
mněl napsat na soupisku. Následovalo pětiminutové vylouče-
ní a my v ní otočili hru na 6:5, otřesené Židenice už byly bezzu-
bé a zápas skončil 8:5 pro nás.

Zatím poslední turnaj nás čekal v  zaslíbeném městě vína 
ve Valticích. Nejprve jsme nastoupili s předposledním TJ So-
kol Lanžhot a  klidnou hrou jsme vyhráli 7:5. Druhý zápas se 
s K1 Florbal Židenice Blue hrál v úplně v jiném tempu a násle-
dovala velká sprcha po první části 1:5. Ve druhé třetině jsme 
byli vyrovnaným týmem, ale skóre se měnilo na obou stranách 
na konečných 3:7. 
Přesně v půlce sezóny jsme zatím předvedli velmi kvalitní vý-
kony a  obsazený střed tabulky je díky kolektivnímu výkonu 
v čele s tahounem Lubomírem Bavlnkou (21+7). Luboš se drží 
na druhém místě jak v kanadských bodech, tak i v gólech cel-
kově ve skupině. Tím si také vydobyl možnost nastoupit ve vý-
běru starších žáků. Dokonce i Denise Valouchové se povedlo 
dostat do hledáčku výběru starších žákyň. 
S mladšími žáky hrajeme v  letošní sezoně Orelskou ligu. Zde 
hrají všichni narozeni r. 2004 a  mladší. V  západní divizi se 
odehraje deset zápasů. První dva jsme odehráli v  nejsilněj-
ší sestavě u nás doma a předvedli, že se s námi musí počítat. 
V úvodním utkání jsme narazili na Olešnici a zápas jsme ode-
hráli v klidném tempu a zakončili výhrou 8:2. Následoval boj 
s  velmi silným Novým Městem na  Moravě a  naše výhra 9:2. 
V  obou zápasech jsme měli klíčové hráče a  to Ondřeje Kosa 
a Vítka Seredu. 
Další dvě utkání jsme odehráli v Bystřici nad Pernštejnem. Zde 
jsme se museli obejít bez tří hráčů, ze kterých nám nejvíce chy-
běl Ondra Kos, který měl zrovna trénink výběru mladších žáků. 
Vítek Sereda a Adam Crha byli nemocní, a tak se tentokrát uká-
zalo, že i ti mladší mají velký potenciál. Opět jsme první zápas 
zahájili s lehkým soupeřem, a to s týmem Orel Židenice Brno 
a vyhráli 7:1. Následovala odveta s Novým Městem na Moravě. 
Ta bohužel nedopadla podle našich představ. V  úvodu jsme 
vedli 1:0, soupeř otočil dvěma góly pod břevno na  1:2 a  my 
mu to vrátili a stav byl 3:2. Poslední slovo mělo ovšem Nové 
Město. To nejprve srovnalo nepovedenou soupeřovou střelou 
našemu obránci do nohy, který si míč srazil do vlastní branky. 
Na střelu nahoru pod břevno na 3:4 už jsme nestihli odpově-
dět. Zde je třeba pochválit všechny naše hráče za vysoké na-
sazení. 
V dalších kolech nám snad již nebudou chybět hráči. V sobotu 
21. 1. 2017 nás čeká na domácí ploše nejtěžší soupeř, a to FBO 
Orel Boskovice, který ještě neztratil body, tak přijďte fandit. 

Střípky z historie 
adamovského sportu, 1. díl
Tento článek startuje seriál článků uvedeného názvu, se který-
mi se budete setkávat po celý rok 2017. Rád bych vás v nich se-
známil s výsledky mého více než dvouletého pátrání po udá-
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lostech, které se ve  sportu ve  vztahu k  našemu městu ode-
hrály spíše ve vzdálenější době. Toto pátrání sice ještě nemám 
uzavřeno, ale zřejmě asi nějaké další přelomové poznatky již 
spíše nedohledám. Soudím, že zveřejnění toho, co jsem se do-
zvěděl, nemá cenu dále odkládat. V tuto dobu mám sestaven 
hrubý scénář, jednotlivé články přibližně v rozsahu hustě stro-
jově popsaného listu formátu A4 budu psát průběžně. Materi-
álu je hodně, proto se budu omezovat jen na ty nejzásadnější 
věci, odtud ty „střípky“ v názvu. V počítači mám k dnešnímu 
dni uloženy soubory s více než deseti tisíci články a zprávami 
týkajících se dění v adamovském sportu, z nichž valnou větši-
nu jsem převedl do textové podoby. Samotný objem dat těch-
to souborů činí 19 GB.
Pokud je mně známo, tak nikdo tak hluboký pohled do  his-
torie adamovského sportu dosud nezveřejnil. Existuje asi 12 
stran textu v knize „50 let Adamova“ vydané v roce 2014, ale 
protože jsem se na  jejich sepsání částečně podílel, tak vím, 
že během krátké doby vymezené na zpracování bylo možno 
použít jen nejdostupnější zdroje, jejichž obsah byl mnohdy 
již někde zveřejněný. Jsou zde např. převzaty části textu ze 
série 7 článků publikovaných Stanislavem Dvořákem počát-
kem roku  1990 v  týdeníku Adamovských strojíren Směr pod 
názvem „Z historie adamovské tělovýchovy a sportu“. Dále je 
mně znám sborník vydaný v  roce 2010 místním fotbalovým 
klubem k 80 letům existence kopané v Adamově, s podtextem 
„výpis z fotbalových kronik“. O dění v kopané před rokem 1955 
se v něm ale píše velice obecně a i tak ne zcela v souladu s his-
torickou realitou.
Mým záměrem je, abych připravovanými články pokryl přede-
vším dobu a události, o kterých se ve zmíněných publikacích 
nedočtete. Budou se vztahovat zejména k době před rokem 
1965, tj. více než 50 let zpětně. K mému překvapení jsem zjis-
til, že existuje v  tehdejších novinách značné množství zpráv, 
z nichž lze vytvořit poměrně ucelený pohled na dění v adamo-
vském sportu. Protože se musím o místo ve Zpravodaji podělit 
i s dalšími přispěvateli, nemohu popsat vše zjištěné v plném 
rozsahu a budu se většinou omezovat na představení pouze 
podstatných a pro většinu čtenářů Zpravodaje zřejmě i nezná-
mých informací.
Mé bádání jsem zahájil procházením dobových tiskovin, které 
jsou dostupné v  Moravské zemské knihovně. Následně jsem 
mnohá zjištěná fakta konzultoval s pamětníky, většinou býva-
lými aktivními sportovci. Od nich jsem získal hodně fotografií 
a vzpomínek, které sahají až do let druhé světové války. Pře-
čtení těchto „střípků“ najde možná odezvu i u starousedlíků 
města mně dosud neznámých, kteří mají v rodinném archívu 
či albu nějaký zajímavý písemný dokument či fotografii vzta-
hující se k místnímu sportu či tělovýchově. Tyto spoluobčany 
prosím, aby mě kontaktovali buď na adrese Plotní 15, nejlépe 
pak mailem na karel.truhlar@centrum.cz.
Nabyté poznatky budu sdělovat po jednotlivých sportovních 
odvětvích, která byla aspoň po nějaké období v našem městě 
provozována. Dnešní článek bude výjimkou, neboť se v  jeho 
závěru zmíním o  zastřešujících organizacích dílčích sportov-
ních oddílů či odborů. Jenom připomenu, že prvními takový-
mi organizacemi na území města byly Sokol a DTJ (Dělnická tě-
lovýchovná jednota), které v něm působily od roku 1906. Další 
sportovní organizací pak byl SK Adamov (Sportovní klub), kte-
rý byl zřejmě ustaven v březnu roku 1930 v souvislosti se zalo-
žením fotbalového odboru. Slůvko zřejmě jsem použil z toho 
důvodu, že mám doloženo, že v roce 1932 v Adamově již exis-

tovaly tenisové kurty, takže nelze vyloučit, že vznik zmíněné-
ho SK mohl být případně vyvolán tenisty a nastat o něco málo 
dříve. V  roce 1941 je název tohoto sportovního klubu rozší-
řen o firemní označení Škoda. K dalšímu přejmenování na ZSJ 
Škoda (Závodní sokolská jednota), jak je organizace uváděna 
v roce 1951 v týdeníku Směr, došlo asi po únorových událos-
tech roku 1948. Dne 3. února 1953 pak proběhlo přejmenování 
této sokolské jednoty na Spartak na základě zákona o tělesné 
výchově a sportu přijatého Národním shromážděním v prosin-
ci roku 1952. Zákon stanovil vytvoření nové organizační struk-
tury pro provozování tělesné výchovy a sportu podle pracov-
ních úseků. Jedním z nich byla Ústřední rada odborů, v jejímž 
rámci vytvářely svazy odborového hnutí dobrovolné spor-
tovní organizace (DSO). Protože odbory adamovské továrny 
spadaly pod Svaz zaměstnanců závodů těžkého strojírenství, 
převzala sportovní jednota celostátně určený název Spartak. 
Tento spolek působí v našem městě dodnes, stejně jako Sokol, 
který se od Spartaku oddělil v roce 1990.

Karel Truhlář

Hokej
Spartak Adamov - HC Blansko 
8:3 (3:0, 4:0, 1:3) 
Branky a asistence za Adamov: 2x Zubíček (2x Vorel), Juřena 
(Toufar), Thoř (bez asistence), Vorel (Klíma), Klíma (Vorel), Tou-
far (Juřena), Fiala (Bartoš), 
Hokejisté Adamova nastoupili do zápasu s úřadujícím mistrem 
s odhodláním odčinit prohru z předešlého zápasu. Od prvních 
minut se hrálo ve vysokém tempu. 
První udeřil Adamov a Juřena po překrásné střele od modré 
nedal brankáři soupeře šanci. Zanedlouho Vorel našel Zubíčka 
a ten zvyšoval na 2:0. Následně po hrubé chybě obrany hostů 
Thoř překonal brankáře hostů potřetí. 
Druhá třetina pokračovala tak, jak skončila ta první. Hráči 
Adamova hráli s chutí, lépe bruslili a dodržovali taktické po-
kyny. Soupeře do vážnějších šancí nepouštěli. Když Vorel zvý-
šil na 4:0 po přihrávce Klímy, byl Adamov pánem na ledě. Dal-
ší branku vsítil Klíma po nahrávce Vorla a do konce třetiny se 
trefil ještě Toufar a  Fiala. Po  druhé třetině stav 7:0 nikdo ani 
ve snech nečekal. 
Mistr se snažil korigovat výsledek a z tlaku si vynutil přesilov-
ku. Adamov v oslabení inkasoval. Zanedlouho zaúřadoval roz-
hodčí a  vyloučil Mihoka za  údajné sekání. Přesilovky soupeř 
umí a snížil na 7:2. Domácí hráči znejistili a kupili chyby. Z jed-
né takové inkasovali a najednou byl soupeř na koni.
Trenér na  tuto situaci zareagoval tím, že poskytl více času 
na  ledě zkušeným hráčům, kteří zklidnili hru a  přidali osmý 
gól. Toto definitivně zlomilo odpor soupeře.
Ze strany Adamova perfektní výkon, plný překrásných akcí, 
přihrávek a myšlenek. Soupeř místy nevěděl kam dřív skočit. 
Diváci si přišli na své, bylo se na co dívat. 

Spartak Adamov – HLC Bulldogs 
Brno 4:5 po SN (2:1, 0:3, 2:0)
Branky a asistence za Adamov: Klíma (Zubíček), Fiala (Kilián), 
Milfait (Klíma), Vorel  (Milfait)
Adamov hostil lídra soutěže, který v  letošní sezóně ještě ne-
prohrál. Od úvodních minut se hrálo ve vysokém tempu, čistě 
a korektně. Jedna pěkná akce stíhala druhou. 
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První část byla vyrovnaná, ale do kabin šel Adamov s  jedno-
gólovým náskokem. 
Ve druhé části soupeř vyrovnal a následně šel do vedení o dvě 
branky. Škoda neproměněných šancí ze strany domácích. 
Do třetí části trenér Adamova zredukoval sestavu a výsledek 
se dostavil. Domácí měli převahu a soupeře do šancí nepou-
štěli. Snížit se podařilo v polovině třetiny. Zanedlouho vyrov-
nal gólem Vorla. Půl minuty před koncem utkání Vorel na sebe 
natáhl všechny bránící hráče a  nádherně uvolnil Klímu. Ten 
ale sám před brankářem zaváhal a neproměnil. Zápas skončil 
v normální hrací době nerozhodně.
Vše pokračovalo samostatnými nájezdy, kde šťastnějším muž-
stvem byl hostující tým.

Rychtecký č..13, v brance Dobeš

TJ Sokol Březina – Spartak 
Adamov 6:7 po SN (1:3, 3:3, 2:0)
Branky a asistence za Adamov: 3x Vorel (2x Milfait, rozhodující 
SN), Milfait (Zubíček), Toufar (sam.), Kilián (Fiala), Klíma (trest-
né střílení)
Souboj odvěkých rivalů sliboval dobrý hokej. Březina nastou-
pila posílena řadou mladíků z  Komety Brno. Hrálo se ve  vy-
sokém tempu a  na  zápase bylo znát, že obě mužstva myslí 
na umístnění v horních patrech tabulky. Diváků se sešlo hod-
ně a hráči jim předváděli vynikající hru a oku lahodící hokej.
První třetinu vyhrál Adamov a šel do kabin s dvoubrankovým 
vedením. V druhé části hry hráči Březiny rychle snížili na roz-
díl jediné branky, ale Adamov kontroval a  znova odskočil 
do  dvoubrankového vedení. Následně nejlepší hráč na  ledě 
Vorel zvýšil na 5:2 po přihrávce Milfaita. Soupeř vsadil všech-
ny síly do útoku, zapomínal na bránění a dělal chyby. Z jedné 
takové ujel Klíma a ve vyložené šanci byl faulován. Rozhodčí 
nařídil trestné střílení a Klíma proměnil do víka. Skóre 6:2 pro 
Adamov se zdálo dostatečné, ale hráči se nevyvarovali zby-
tečných útočných faulů a od poloviny utkání hráli nepřetržitě 
v oslabení. Tím dostali soupeře na koně a ten snížil na rozdíl 
dvou branek. Vidina dobrého výsledku hnala domácí neustá-
le do  útoku, vytvářeli si tlak, a  to i  vinou dalších přesilovek. 
Zde se v rozhodujících okamžicích ujali taktovky nejzkušenější 
hráči. Mara Vorel byl skoro neustále na ledě a byl vůdčí osob-
ností.
Hráčům Březiny se podařilo vyrovnat v  samém závěru ná-
hodným nahozením puku od modré čáry. Puk před Dobešem 
na nerovnosti poskočil a zapadl za jeho záda. Rozhodčí si ne-
všimli ofsajdového postavení, a tak i po protestech gól platil.
V samostatných nájezdech nezklamal Vorel a Dobeš vychytal 
soupeře.

Spartak Adamov – Tatran 
Hrušky 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
Branky a asistence za Adamov: 4x Vorel (Zubíček, Milfait, Fiala, 
Klíma), Klíma (Milfait), Gistr (Zubíček)
Poslední zápas prvního kola soutěže. Hráči z Hrušek stále če-
kají na první výhru. Do mužstva získali posily, mužstvo je sil-
né a  schopné porazit jakéhokoliv soupeře. Domácí mužstvo 
však hrálo trpělivě a gólem do šatny 7 vteřin před koncem šlo 
do vedení zásluhou Vorla.
Na začátku druhé části soupeř vyrovnal, ale znova Vorel strhl 
vedení na naši stranu. Následně Klíma vsítil třetí branku. Zane-
dlouho soupeř vykřesal jiskřičku naděje a snížil na rozdíl jedi-
ného gólu. To ale bylo všechno. Znovu vzal všechno do svých 
rukou Vorel a Adamov odskočil o dva góly.
V poslední části hry již domácí mužstvo kontrolovalo hru, při-
dalo dva pěkné góly a bylo rozhodnuto.

Opory mužstva Spartaku Adamov. 
V popředí Kilián, za ním Milfait. 

Z vycházek Turistického oddílu
Vážení přátelé,
listopadová vycházka vedla z obce Dražovice, kolem přírodní 
památky Mrazový klín, poutního místa Lutršték a kaple sv. Ur-
bana do Slavkova. 
Na  vrcholu kopce Lutršték stojí poutní kostel Panny Marie 
Sedmibolestné. Název tohoto poutního místa „Lutršték“ vzni-
kl údajně z německého „lauter Steg“ – samá cesta. Poutě mají 
na  tomto místě dlouholetou tradici již od  roku 1861. Z  darů 
poutníků byl v letech 1867 – 1877 postaven kostelík. Ke koste-
lu vede široké schodiště, lemované vzrostlými stromy. Poutní-
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INZERCE
Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC, mon-
táž plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminátových 
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-
-mail: zdenekcrom@seznam.cz.
Prodám palivové dřevo, ceny již od  600 Kč/m, tel. č.: 
608 065 337. 
Pronajmu garáž na ulici Petra Jilemnickeho s elektřinou. Cena 
1.000 Kč. Tel. č. 604 465 465.

Prodám sušičku na prádlo, koupenou před 3 lety, dosud nepo-
užívanou. Informace na tel. č.: 702 923 801.
Pronajmu 2 garáže s  elektřinou, které jsou spojené, na  ulici 
Lesní. Je to naproti paneláku Sadová. Garáže mají samostatné 
vjezdy. Cena 1.500 Kč, tel. č. 604 465 465.
Prodám byt 3+1 na ulici Sadová, v osobním vlastnictví, tel. č. 
723 848 744.

ků sem koncem 19. století přicházelo až 10 000 ročně. V letech 
2003 – 2015 proběhla celková rekonstrukce kostela. Nedale-
ko původního mariánského kostela nad pramenem se nachází 
kaple se sochou Panny Marie. Ke studánce se vážou pověsti, 
podle nichž voda ze studánky uzdravila několik slepých lidí. 
Blátivé vycházky se zúčastnilo 15 členů, měřila 11 km, manželé 
Kokrdovi šli z Křenovic.
Vycházku vedla Irča.

Nedělní „Mikulášská vycházka“ měřila 8 km.
Trasa: Brno - Lesná - Soběšice - rozhledna Ostrá horka - ranč 
Panská lícha - Bílovice.
Za pěkného počasí jsme vystoupali na rozhlednu Ostrá horka, 
cestou jsme potkávali koně
z blízkého ranče.
Vycházku jsme zakončili posezením v restauraci Sokolovna. 
Vedoucí Irča přivedla do cíle 26 členů!!!

ŠACHY
Soutěže družstev 
2.liga E

ŠK Lokomotiva Brno B - Spartak Adamov 7:1
0,5 Karel Kredl, Pavel Masák.

Spartak Adamov - Zbrojovka Vsetín 3,5:4,5
1 Pavel Masák, Jan Píše; 0,5 Lubomír Riška, Karel Kredl, Ján Mi-
žák.

SK Podlužan Prušánky - Spartak Adamov 4:4
1 Karel Kredl, Jan Píše; 0,5 Karel Švehla, Lubomír Riška, Pavel 
Masák, Jín Mižák.

Spartak Adamov -  Jezdci Jundrov 4,5:3,5
1 Karel Švehla, Karel Kredl, Jan Píše, Petr Ležák; 0,5 Pavel Masák.

7. Spartak Adamov 1 1 2 4 13.0 8

Okresní přebor Blansko
Spartak Adamov B - ŠK Jevíčko 5:3
1 Martin Handl, Jan Píše, Petr Bednář; 0,5 David Tichý, Radek 
Trmač.

ŠK Lipůvka - Spartak Adamov B 2:6
1 Leoš Ševčík, Jan Píše, Ján Mižák, Petr Bednář; 0,5 Jiří Wiezner, 
Petr Ležák.

Spartak Adamov B - TJ Sloup B 4:4
1 Martin Handl, Jan Píše, David Tichý, Pavol Mikuš.

1. TJ Spartak Adamov B 2 1 0 7 15.0 13

Základní soutěž Blansko
Spartak Adamov C - TJ Sokol Vanovice 3:2
1 Michal Štoudek, Zdenek Dvořák, Marek Dvořák.

Knínice (Slavia Boskovice D) - Spartak Adamov C 2,5:2,5
1 Petra Masáková, Michal Štoudek; 0,5 Pavol Mikuš.

Spartak Adamov C - Letovice (Slavia Boskovice C) 1,5:3,5
1 Zdenek Dvořák; 0,5 Petr Bednář.

4. Spartak Adamov C 1 1 0 4 5.5 5

Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2016-17
V  sobotu 26. 11. 2016 odstartoval seriál šachových turnajů 
v  rapidšachu. První díl se odehrál v  Brankovicích turnajem 
„O  brankovického krále“. Na  startu se sešlo 122 účastníků, 
od zkušených až po ty nejmenší.
Z Adamova se zúčastnilo pět hráčů. V kategorii H10 se nejlépe 
umístil na 7. místě Marek Dvořák se ziskem 4 bodů. O půl bodu 
méně vybojoval a na 11. místě skončil Martin Mikula a Vítek 
Cinkl se třemi body obsadil 13. příčku. 
V kategoriich nejstarších H14 a D14 hráli Vítek Sereda a Olga 
Dvořáková. Pro Vítka to byl první turnaj v této vyšší věkové ka-
tegorii a se třemi body se umístil na 23. místě. 
V turnaj děvčat Olga byla druhá se čtyřmi body. 

Brankovice, hrací sál
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Pastviny    ///
Brno – Komín
/n     

Ing. Karel Hynšt
telefon:            

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

Váš realitní makléř
Vám přeje

pevné zdraví a
úspěšné konání
po celý rok     .

•  

•  

•

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

AŽ  70.000 KÈSTAÈÍ
AVOLATZ

   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 31.12.2016 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.
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