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Popisy obrázků pod fotky

Za Adamov
čistější

Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21
vás srdečně zve na tradiční akci pro zlepšení vzhledu města

úterý 11. 4. 2017
od 17 hodin 

 Na Ptačině sraz u hodin před Domem služeb na Družstevní
 Na Horce sraz u kabin TJ Spartak na Smetanově náměstí
Na místě výdej pytlů na odpad a informace o vhodných lokalitách 
doporučujeme pracovní rukavice, následný svoz odpadu bude zajištěn

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

úklidová brigáda ke Dni Země



2

Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

31.3.2017 17:00 Salon adamovských fotografů MKS Adamov

2.4.2017 07:30 První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT v Nedvědici TJ Spartak Adamov - oddíl turistiky

4.4.2017 16:00 Závody ve skoku dalekém Městský klub mládeže

6.4.2017 09:00 Setkání se starostou města Pečovatelská služba

6.4.2017 19:00 Divadlo Radost - VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ MKS Adamov

7.4.2017 15:00 Barvení velikonočních kraslic Městský klub mládeže

8.4.2017 16:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - AC Kozárov AJETO Adamov

9.4.2017 15:00 Víkendové setkání s pohádkou: TVOŘIVÁ DÍLNA + POHÁDKA MKS Adamov

11.4.2017 17:00 Za Adamov čistější Komise PZMA & MA21

11.4.2017 17:00 Jarní úklid okolo MKM Městský klub mládeže

15.4.2017 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - AFK Letovice FK Adamov

17.4.2017 08:15 VELIKONOČNÍ VYCHÁZKA Pustým žlebem TJ Spartak Adamov - oddíl turistiky

20.4.2017 17:30
Přednáška spojená s představením filmu: VRANOVSKO-KŘTINSKÝ 
LICHTEJŠTEJNSKÝ AREÁL

MKS Adamov

22.4.2017 Zájezd do HDK na muzikál: ČAS RŮŽÍ MKS Adamov

23.4.2017 08:00 Den Země na Sklaďáku 2017 Michal Juříček - OKRAS

28.4.2017 15:30 Pálení čarodějnic Městský klub mládeže

30.4.2017 15:00 Pálení čarodějnic TJ Sokol Adamov

30.4.2017 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Olomučany FK Adamov

6.5.2017 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice FK Adamov

6.5.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC Šebetov AJETO 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.

Zprávy z radnice
Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru - vývoj plnění

Územní část Financování, název akce 2017 Zodpovídá

§ 2212 - Silnice

AD1 dopravní zrcadlo včetně sloupku - ulice Lesní MSTAR

AD2 dopravní zcadlo tunýlek - vyhřívané STAR

rozšíření GIS - export DGN STAR

opravy výtluků po zimě MSTAR

AD1 oprav komunikace za zasávkou ČD - tunýlek Albert MSTAR

AD1 oprava - doplnění živice garáže Komenského MSTAR

AD1 oprava zdi Hradní (spoluúčast Tenza) MSTAR

AD1 oprava vnitrobloku Sadová 16, 18, 20 MSTAR
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Územní část Financování, název akce 2017 Zodpovídá

AD1 oprava povrchu křižovatky nám. Práce STAR

AD3 oprava nájezdu parkoviště Neumannova 6 STAR

AD1 oprava komunikace Lesní - koncová část STAR

AD1 manipulační plocha Pod Horkou 3 MSTAR

AD3 projektová dokumentace - ul. Ronovská - parkování/zeleň STAR

AD3 projektová dokumentace - zadní část ul. Jilemnického STAR

AD3 projektová dokumentace - parkování Opletalova/Blažkova STAR

AD3 projektová dokumentace - parkování Neumannova STAR

AD1 projektová dokumentace - Sadová - parkování MSTAR

AD1 projektová dokumentace - Sadová - opěrná stěna, schodiště MSTAR

AD1 rozšíření místní komunikace pod kostelem sv. Barbory STAR

§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací

oprava a nátěr zábradlí MSTAR

AD1 rekonstrukce výtahu lávka na ul. Sadovou STAR

§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

aerační jemnobublinový systém puro nádrž Nitrifikace II STAR

oprava šnekového dopravníku odstředivky STAR

čištění nádrže Nitrifikace I pro instalaci STAR

opravy čerpadel, míchadla a pohony STAR

oprava dešťových vpustí STAR

opravy poklopů na kanalizační šachty STAR

2 ks kontejner pro odvoz kalu STAR

§ 3119 - Základní školy a mateřské školy

AD1 plynový sporák - jídelna ZŠ Kom. STAR

§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

AD1 síť na pískoviště Komenského STAR

AD1,3 zastínění pískovišť STAR

AD1 oprava atria Komenského 6 - pochůzné plochy STAR

AD1 rekonstrukce areálu koupaliště - II.etapa STAR

doplnění venkovních fitnes prvků - FÓRUM 2016 MSTAR

AD1 oprava nájezdu a plotu na sportovišti MSTAR

AD1 ul. Komenského - herní prvek ptačí hnízdo STAR

§ 3612 - Bytové hospodářství

AD1 nátěr zábradlí v DPS - venkovní STAR

AD1 oprava osvětlení a výměna dveří - DPS STAR

§ 3613 - Nebytové hospodářství

AD1 výměna radiátorů ve skladu MKS - Komenského 6 STAR

AD3 výměna vodoměrů SV a TV Dům služeb STAR

AD1 výměna dveří - prostory Charita STAR

AD3 výměna pisoárů - Větrník STAR

AD3 oprava dlažby před Šipkovým klubem - terasa STAR

AD1 Alexandrovka - odtok vody a odvlhčení tech. místnosti STAR

AD3 dokončení instalace bankomatu - Dům služeb STAR

AD3 rekonstrukce interiéru MKS STAR
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Územní část Financování, název akce 2017 Zodpovídá

AD3 nový výtah v MKS STAR

§ 3631 - Veřejné osvětlení

AD1 VO Mírová STAR

AD1 VO nám. Práce - III.etapa STAR

AD2 VO Hybešova - II. etapa (Kolonie - Krátká) STAR

opravy VO (havárie, sloupy, nátěry, kryty) STAR

§ 3632 - Pohřebnictví

AD1 projektová dokumentace - odvodnění kaple STAR

AD3 výstavba kolumbária - nový hřbitov STAR

AD1 oprava chodníků na starém hřbitově - III. etapa MSTAR

AD3 10 ks základů pro pomník 1x1 m - nový hřbitov STAR

§ 3634 - Lokální zásobování teplem

revize plynových rozvodů+revize kotlů 2017 STAR

revize PO + hydranty pro rok 2017 + BOZP STAR

servis rozvodů OPS STAR

§ 3635 - Územní plánování

aktualizace územního plánu MSTAR

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

AD3 příprava odkupu pozemku od ŠLP (parkoviště Opletalova) STAR

AD3 projekt lesoparku - projednáno se ŠLP - pod novým hřbitovem STAR

AD1,3 nákup pozemku od Sokol, ŠLP STAR

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

modernizace a zkapacitnění kontejnerových stání STAR

AD 3 doplnění zábran na kontejnerovém stání Družstevní 2,3 MSTAR

AD3 projekt úpravy skládky pod novým hřbitovem (odpadky na stráni skládky směrem k drahám) STAR

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

AD3 okrasná výsadba Fibichova - pokračování úpravy aleje STAR

AD3 opatření proti erozi - ul. Sadová stráň STAR

AD1 popínavé rostliny nám. Práce STAR

AD1 zelený pás nám. Práce - návoz ornice - terénní úpravy STAR

AD1 náhradní výsadby po kácení Družstevní STAR

AD 3 terénní úpravy a výsadba zeleně Neumannova MSTAR

příspěvky SVJ na údržbu okolí domu MSTAR

rampa pro opravy a údržbu vozidel TS STAR

§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

nové vozidlo + přestavba (akontace + leasing) MSTAR

§ 5512 - Požární ochrana - dobr.část

AD2 rekonstrukce hasičské zbrojnice (dotace IROP) MSTAR

§ 6171 - Činnost místní správy

AD1 stavební úpravy archivů SÚ a SMM STAR

AD1 zateplení obou budov MěÚ ul. Pod Horkou/U kostela MSTAR

Legenda (seznam je informativní a může být změněn):
STAR … starosta - Roman Pilát - 773634342, MSTAR … místostarosta - Jiří Němec - 775170869
AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina
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Z jednání Rady města Adamova
Na 55. schůzi Rady města Adamova konané dne 9. 2. 2017 
vzala Rada města Adamova na  vědomí zápis z  24. zasedání 
Kulturně informační komise konaného dne 17. 1. 2017 a zápi-
sy z 12. a 13. zasedání Sportovní komise konaných ve dnech  
2. 1. 2017 a 2. 2. 2017.
Byla schválena Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumen-
tace na stavební práce s názvem „Snížení energetické nároč-
nosti objektů MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 a  MěÚ Adamov, 
U  Kostela 1“, zároveň bylo schváleno složení komise pro ot-
vírání obálek a pro vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky.
Město Adamov se připojuje k podpoře akce „Vlajka pro Tibet“. 
Z  důvodu instalace dalších dvou kamer, a  to v  místě nově 
umístěného bankomatu na Ptačině a na konci ulice P.  Jilem-
nického, byl v  souladu s  ustanovením § 102, odst. 3 Zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, schválen Dodatek č. 1 k vnitřnímu 
předpisu č. 1/2016 Směrnice pro činnost městského kamero-
vého systému.
Rada města Adamova schválila nový Ceník nájemného ne-
bytových prostor s  účinností od  1. 3  2017, který nahrazuje 
Ceník nájemného nebytových prostor platný od  1. 2. 2014. 
U  pronájmu nebytových prostor sloužících k  podnikání, kde 
je ve smlouvách zakotveno oprávnění zvyšovat nájemné o in-
flaci, bylo schváleno navýšení nájemného o průměrnou míru 
inflace, která za rok 2016 činila 0,7 %. Zároveň byly schváleny 
dodatky smluv o nájmu nebytových prostor s Vítem Uhlířem, 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a byl schvá-
len vzor dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu. 
K podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce areálu koupaliště II“ byl schválen text výzvy, 
zároveň byla schválena komise pro otvírání obálek a pro vy-
hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu.
Rada města Adamova vzala na vědomí předloženou Inventari-
zační zprávu za rok 2016.
Základní škole a  mateřské škole Adamov, příspěvkové orga-
nizaci a  Městskému kulturnímu středisku Adamov, příspěv-
kové organizaci, byly pro rok 2017 dány generální souhlasy 
zřizovatele k  přijímání finančních účelově neurčených darů 
do  vlastnictví příspěvkové organizace, v  jednotlivých přípa-
dech do 20.000,- Kč. 
Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organi-
zaci, byl schválen předložený odpisový plán pro rok 2017.
Byl schválen program 16. zasedání Zastupitelstva města Ada-
mova, které se bude konat v pondělí 27. února 2017.
Na  56. schůzi Rady města Adamova konané dne 27. 2. 
2017 vzala Rada města Adamova na vědomí zápisy z 5. schůze 
Komise MHD konané dne 1. 2. 2017 a z 25. zasedání Kulturně 
informační komise konaného dne 16. 2. 2017. Dále vzala na vě-
domí zápis z 25. jednání komise PZMA a MA21 a schválila Plán 
zlepšování Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 
za rok 2016 a na rok 2017.
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 4 k Servisní smlou-
vě ze dne 31. 7. 2007 uzavřené se společností ABLE agency, s. r. 
o., na rozšíření zajištění zabezpečení datové trasy z kamerové-
ho systému u nově zřizovaného bankomatu ČS u Domu služeb 
na Ptačině a na konci ulice P. Jilemnického v prostoru kontej-
nerů, do služebny Městské policie Adamov. 
Na pojištění členů JSDH byla uzavřena nová pojistná smlouva 
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s.

Na pronájem uvolněného bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou 
službou na  ul. Komenského 1 byl vybrán žadatel umístěný 
na 1. místě v pořadí žadatelů sestaveném pověřenou pracovní 
skupinou dne 9. 12. 2016.
Byl uzavřen Dodatek č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor se společností UPC Česká republika, s. r. o., podle kterého 
dochází k navýšení nájemného o roční oficiální míru inflace. 
Rada města Adamova vzala na  vědomí kritéria pro přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 a schvá-
lila návrh úpravy provozu jednotlivých mateřských škol v prů-
běhu měsíce července a srpna 2017. 
Byla schválena Kalkulace věcně usměrňované ceny pro služby 
hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa na starém a no-
vém hřbitově pro rok 2017.
Na  akci „Oprava místní komunikace, ulice Osvobození, Ada-
mov“ byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou EKOTERM CZ s. r. 
o., která podala nejvýhodnější nabídku.
V souvislosti s realizací stavby „Oprava místní komunikace, uli-
ce Osvobození, Adamov“ byly uzavřeny Smlouva o přeložení 
zařízení distribuční soustavy se společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., Smlouva o  smlouvě budoucí na  zřízení věcného 
břemene (stavba Adamov – obnova NN, U Kostela) se společ-
ností E.ON Distribuce a. s. a Smlouva o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací se společností Česká telekomuni-
kační infrastruktura a. s. 
S  Mendelovou univerzitou v  Brně byly uzavřeny Smlouvy 
o podmínkách se zřízením stavby se vzdáním se práva na ná-
hradu škody vzniklé na  pozemcích vztahující se ke  stavbám 
„ZŠ Ronovská – Rozšíření prostor pro výuku – 4. NP“ a „Veřejné 
osvětlení Hybešova“.
Na  akci „Rekonstrukce areálu koupaliště II“ byla uzavřena 
Smlouva o dílo s firmou HOLÍK stav, s. r. o., která podala nej-
výhodnější nabídku. 
Rada města Adamova schválila rozpis rozpočtu na  rok 2017 
a platební kalendář na rok 2017 pro poskytování neinvestiční-
ho příspěvku a investičního transferu příspěvkovým organiza-
cím zřízeným Městem Adamovem.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 5. 3. 2017 Josefa Dobešová, 90 roků, Petra Jilemnického 6
 7. 3. 2017 Věra Fialová, 95 roků, Fibichova 17
 8. 3. 2017 Ing. Vincent Nejedlý, 86 roků, Komenského 3
 9. 3. 2017 Vlasta Pechová, 90 roků, Petra Jilemnického 8
 10. 3. 2017 Vlastibor Vošahlík, 94 roky, Opletalova 50
 10. 3. 2017 Jaroslava Handlová, 70 roků, Sadová 16
 20. 3. 2017 Mária Stloukalová, 83 roky, Komenského 1
 22. 3. 2017 Květa Svobodová, 82 roky, Sadová 5
 25. 3. 2017 Jaroslav Páč, 85 roků, Komenského 11
 29. 3. 2017 Mária Králová, 80 roků, Dvořákova 4

Blahopřejeme k sňatku
 11. 3. 2017 Jiří Lefner – Janetta Kučková,  

sňatek Městský úřad Adamov

Úmrtí
 21. 2. 2017 Ludmila Vaněrková, roč. 1957, Opletalova 27
 22. 2. 2017 Miroslav Machat, roč. 1950, Družstevní 6 
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Ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události z února 2017 konkrétně:
 ♦ V  nočních hodinách se na  služebnu MP Adamov dosta-

vil rozrušený muž, který strážníkům sdělil, že právě dochází 
k napadání jeho bratra v prostoru před restaurací na Smeta-
nově náměstí a  žádal strážníky o  pomoc. Strážníci se dosta-
vili na  místo, kde spatřili zraněného muže, kterému prvotně 
poskytli azyl v  podobě služebny MP Adamov. Dále provedli 
nezbytné úkony ke zjištění skutečného stavu věci a muži do-
poručili návštěvu lékařského zařízení, kde byl následně ošet-
řen. Dalším šetřením bylo zjištěno, že došlo k naplnění skutko-
vé podstaty trestného činu, a proto byla celá věc postoupena 
k projednání na OO PČR Blansko.
 ♦ Hned dva mladíky přistihl strážník při pochůzkové činnos-

ti na zastávce MHD v Adamově, jak se zde oddávají své vášni 
v podobě tabákových výrobků. Bohužel nepamatovali na tzv. 
tabákový zákon, který zakazuje kouření na krytých nástupiš-
tích apod. Mladíkům byla uložena bloková pokuta. 
 ♦ Řekněme za  nevhodné chování se dalo označit počínání 

partnerské dvojice, která v nočních hodinách dělala ve svém 
bytě takový rámus, že rušila všechny obyvatele bytového 
domu. Strážníci byli na místo přivoláni právem rozzlobenými 
sousedy, kteří již nevěděli, co si počít. Strážníci na  místě vy-
zvali oba hříšníky k podání vysvětlení a oběma za jejich opa-
kované chování udělili blokové pokuty. Dále strážníci do ran-
ních hodin kontrolovali, aby již nedošlo k rušení nočního klidu.

Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov

Základní škola a mateřská škola Adamov, 
příspěvková organizace pořádá

ZÁPIS DĚTÍ k předškolnímu 
vzdělávání 
 • 3. května 2017 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Ji-
lemnického 1
 • 3. května 2017 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Ko-
menského 6

Žádosti o  přijetí do  konkrétní mateřské školy podávají pou-
ze zákonní zástupci dětí, které nejsou do této mateřské ško-
ly dosud přijaty. Formuláře je možné vyzvednout v  jednotli-
vých mateřských školách nebo stáhnout z webových stránek 
Základní školy a  mateřské školy Adamov (www.adamov.cz/
zsadamov).
K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rod-
ný list dítěte a občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vy-
značeným režimem pobytu. 
V den zápisu zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žá-
dost o přijetí dítěte. Žádost musí být potvrzená lékařem. 

Mgr. Jana Burianová,  ředitelka školy

Provoz MŠ v době hlavních prázdnin
MŠ provoz uzavření

Komenského 6
 1. 7. – 14. 7. 2017 

28. 8. – 31. 8. 2017
17. 7. – 25. 8. 2017

Komenského 4 1. 7. – 31. 8. 2017
Jilemnického 1  14. 8. – 31. 8. 2017 3. 7. – 11. 8. 2017

 Změna jízdního řádu ČD – 
spěšné vlaky
Oznamujeme občanům, že od 3. 4. 2017 nebudou dva spěš-
né vlaky s odjezdem v 13.44 h a 17.44 h z Brna, hl. n. zastavovat 
v Adamově na zastávce. Vlaky budou zastávkami Brno – Žide-
nice a Adamov zastávka jen projíždět. Důvodem je požadavek 
města Boskovice a jeho občanů zajistit přestup ve Skalici nad 
Svitavou z vlaků S2 na osobní vlak S21 směr Boskovice. Toho 
lze docílit právě zrušením dvou zastavení vlaku. Před tímto 
rozhodnutím Jihomoravského kraje byly společností KORDIS 
JMK provedeny analýzy vytíženosti jednotlivých spojů spo-
jené s průzkumem počtu vystupujících v Adamově zastávce. 
Bylo zjištěno, že využití zastávky v Adamově ze strany cestu-
jících těmito spěšnými vlaky je slabé. Vlaky budou i  nadále 
zastavovat v Adamově na žel. stanici, aby dostupnost města 
Adamova zůstala zachována. 

Platební terminál 
na pokladně MěÚ Adamov
V měsíci březnu byl na pokladně MěÚ Adamov zprovoz-
něn platební terminál. Pomocí tohoto platebního termi-
nálu je možné platit platební kartou veškeré zboží, služ-
by, poplatky, které jsou občané městu Adamovu povinni 
uhradit. Nový platební terminál umožňuje zároveň i plat-
bu bezkontaktním způsobem. Platit lze kartami VISA, 
VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic 
a Maestro. 

  

Family point je místem pro rodinu a zároveň služ-
ba, která rodičům a  prarodičům umožňuje  pečovat 
o děti ve veřejném prostoru. Vytváří síť míst, kde lze na-
kojit, nakrmit či přebalit dítě, ale také získat kontakty 
na prorodinné organizace poskytující různé služby 
a poradenství. 
Family point zřídilo od 1. 4. 2017 Město Adamov a je 
otevřen v  provozních hodinách Městského klu-
bu mládeže na ul. Družstevní 1. 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 
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Události ve městě
Recyklovat je nejen správné, 
ale také snadné 
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpět-
ného odběru a  recyklace vysloužilých elektrospotřebičů svůj 
jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem delší 
dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu 
zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odbě-
ru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a  re-
cyklaci elektroodpadu, už vytvořil na  13  000 míst zpětného 
odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vy-
řazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun. 
Dosloužilo i  vám doma některé elektrozařízení? Ne-
vyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je 
bezplatně na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologic-
ké recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových 
spotřebičů. 

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení 
odložit:
 • Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče 
odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 
 • Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spo-
třebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Po-
dle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, 

musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat 
i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahují 25 centimetrů, 
aniž byste byli nuceni koupit si nový. 
 • Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. 
V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dobré 
věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektro-
spotřebič, a  ten projde přísnými zkouškami, můžete ho vě-
novat některé neziskové organizaci, například Fondu ohro-
žených dětí. Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.
 • Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již 
více než 1300 hasičských sborů po celé České republice. 
 • Mobilní svoz nebezpečného odpadu organizovaný 
městem, který lze využít pro odložení vysloužilých elektro-
zařízení. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzděláva-
cí a  informační akce, při nichž můžete za  odevzdaný spotře-
bič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky 
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legra-
ce, kde najdete vždy aktuální informace.
ELEKTROWIN a. s., provozuje kolektivní systém pro zpětný od-
běr, oddělený sběr, zpracování, využití a  odstranění elektro-
zařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením 
na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektric-
ké nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 
let svého působení na  trhu, zrecykloval více než 17  000  000 
vyřazených elektrospotřebičů o  celkové hmotnosti více než 
260 000 tun.
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Den Země u Slučí studánky
Spolek pro ochranu přírody v  Moravském krasu a  oko-
lí – Okras, z. s. vás zve na čtvrtý ročník Dne Země, který se 
v  předchozích letech konal vždy u  studánky Ptačí svatyně 
v Adamově. Letos se však vlivem těžby dřeva v prostoru Ptačí 
studánky tato akce přesouvá ke Slučí studánce a na sousední 
Sklaďák a bude se konat v neděli 23. 4. 2016 od 8:00. Té-
matem letošního setkání budou vůně a nejrůznější pachy, kte-
ré v přírodě můžeme potkat. Pátrat budeme po tom, jakou roli 
hraje čichové vnímání u různých skupin živočichů a jak působí 
na člověka.

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 duben 2017
úterý 4. 4. Stolní hry 

středa 5. 4. Tvořivá dílna – Velikonoce klepou na dveře 

čtvrtek 6. 4. Promítání filmu od 15:30 – měsíc plný 
komedie! 

pátek 7. 4. Posezení a pokec 

úterý 11. 4. Posilovna zdarma od 14:30

středa 12. 4. Stolní hry 

čtvrtek 13. 4. Promítání filmu od 15:30 

pátek 14. 4. Státní svátek - ZAVŘENO 

úterý 18. 4. Procházka kolem Adamova, aneb kam 
dojdem, tak dojdem 

středa 19. 4. Tvořivá dílna 

čtvrtek 20. 4. Promítání filmu od 15:30 

pátek 21. 4. Sportovní hry u ZŠ 

úterý 25. 4. Posilovna zdarma od 14:30

středa 26. 4. Stolní hry 

čtvrtek 27. 4. Promítání filmu od 15:30 
pátek 28. 4. Sportovní hry u ZŠ 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

AKCE na DUBEN:
Úterý 4. 4. 2017
ZÁVODY VE SKOKU DALEKÉM
Od  16:00 v  prostorách Městského klubu mládeže. Pro vítěze 
bude připravena malá odměna.

Pátek 7. 4. 2017
BARVENÍ VELIKONOČNÍCH KRASLIC
Od 15:00 hodin budeme společně barvit velikonoční kraslice. 
S sebou si přineste vyfouklá vejce. 

Úterý 11. 4. 2017
JARNÍ ÚKLID OKOLO MKM 
Městský klub mládeže se i tentokrát připojí k brigádě „Za Ada-
mov čistější“, kterou pořádá Komise Projektu zdravé město 
Adamov a místní Agendy 21. 
Sraz všech účastníků v 17:00 před MKM. 

Pátek 28. 4. 2017
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Na hřišti za ZŠ Ronovská. Program: tvořivá dílna, hry pro děti, 
soutěž o nej čarodějnický převlek, opékání „hadů“ z těsta. Ob-
čerstvení zajištěno. Začátek v 15:30 hodin. 

Městský klub mládeže informuje občany o možnosti 
kopírování v prostorách klubu. Kopírování černobílé, 
formát A3, A4. 

Akce bude zahájena tradičně již časně ráno v 8:00 na „Sklaďá-
ku“ jednou z  ornitologických vycházek v  rámci celostátního 
„Vítání ptačího zpěvu“ pořádaných Českou společností ornito-
logickou. Trvání vycházky bude přibližně dvě hodiny. Při troše 
štěstí si budeme moci prohlédnout některé z místních druhů 
ptáků také zblízka a vidět jak se např. provádí jejich kroužko-
vání. Vycházka bude doplněna výkladem o flóře jarního lesa 
a ukázkou prvních jarních druhů rostlin.
Od  10 do  15 hodin bude probíhat program na  jednotlivých 
stanovištích na „Sklaďáku“ a v okolí Slučí studánky, a tak jako 
v  předchozích letech bude každé stanoviště zaměřeno ales-
poň částečně na hlavní téma celé akce. 
Vydejte se s námi na sběr vůní, poznejte, jak jsou na tom s či-
chem ptáci, jak těžké je jít po pachové stopě, zjistěte, co jsou to 
feromony a co ovlivňuje stěhování tažných druhů ryb. Vyrobte 
si s námi voňavé pytlíčky pod polštář, navštivte naši vonnou 
chýši a zažijte další nečekané zážitky.
Pokud se vám podaří do vaší soutěžní kartičky nasbírat všech-
ny potřebné vůně, můžete si na  konec na  památku odnést 
malý voňavý dáreček.
Zakončením akce bude od 15 h posezení u táboráku a společ-
né muzicírování. 

Těšíme se na Vás (členové spolku Okras)
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Velikonoční týden v kostele 
svaté Barbory v Adamově
 9. 4.  Květná neděle - mše svatá v 8:30 hodin
 13. 4.  Zelený čtvrtek - mše svatá v 17:00 hodin
 14. 4.  Velký pátek - Velkopáteční obřady v 17:00 hodin
 15. 4.  Bílá sobota - Velikonoční vigilie v 18:30 hodin
 16. 4.  Velikonoční neděle - mše svatá v 8:30 hodin
 17. 4.  Velikonoční pondělí - mše svatá v 8:30 hodin

Z důvodu hospitalizace pana faráře Pavla Lazárka nenajdete 
v tomto vydání Zpravodaje “Zamyšlení”. Těšit se na ně může-
te opět v příštím vydání. Panu faráři přejeme brzké uzdravení! 

Za farníky a MKS Jitka Králíčková

Pozvánka na výstavu 
Jitka Havlová - SETKÁNÍ
Ve výstavní síni Společenského centra MKS v Adamově připra-
vil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek výstavu prací brněn-
ské výtvarnice Jitky Havlové. Slavnostní vernisáž se uskuteční 
v neděli 23. dubna v 15:00 hodin. Výstavu uvede Libor Jaroš 
a Jaroslav Budiš, v hudební části vystoupí Daniel Havel – flét-
na. K návštěvě jste zváni od 23. 4. do 2. 5. 2017, a to v pondělí 
- pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli od 14:30 do 17:00 ho-
din. V sobotu je zavřeno.
Výstava brněnské výtvarnice Jitky Havlové nazvaná Setkání 
představí její práce ze tří výtvarných oborů, kterým se autor-
ka po dlouhou dobu věnuje. Je to fotografie, malba, zejména 
na hedvábí a šperk. 
Inspirací pro veškerou tvorbu Jitky Havlové jsou vždy náhodná 
SETKÁNÍ při toulkách přírodou, která je nade vším - jedinečná 
a dokonalá. Setkání s krásami přírody se snaží autorka zachy-
tit svým fotoaparátem či vmalovat do hedvábí, od nejmenších 
detailů po život rostlin, motýlů či ptáků nebo krajinných celků 

Kultura
Vzpomínka
Dne 7. března uběhl rok, co od nás navždy odešel pan Jiří Ma-
noušek. 

Stále na něj vzpomínají kamarádi a přátelé.

Dne 30. března uplynulo již 20 let 
od úmrtí pana Jana Nečesala. 
Kdo jste ho znali a  měli rádi, vě-
nujte mu tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná manželka, 
dcera Jana syn Milan s rodinou

Dne 30. března vzpomeneme 
druhé smutné výročí úmrtí pana 
Ing. Josefa Chalikova. 
Kdo jste ho znali a  měli rádi, vě-
nujte mu společně se mnou ti-
chou vzpomínku. 

Stále vzpomíná dlouholetá 
přítelkyně Anna Pulgretová

Odešel jsi tak náhle, tak 
osud si to přál, v našich 

srdcích však zůstáváš dál. 
Dne 15. dubna si připomeneme 
nedožité 53. narozeniny pana Ji-
řího Nejezchleba. 
Kdo jste ho znali a  měli rádi, vě-
nujte mu malou vzpomínku. 

Stále vzpomínají maminka, 
děti a sourozenci s rodinami 

Dne 18. dubna vzpomeneme šes-
té smutné výročí úmrtí pana La-
dislava Uhlíře. 
Kdo jste ho znali a  měli rádi, vě-
nujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná syn 
s rodinou a vnoučaty

Dne 21. dubna vzpomeneme dru-
hé smutné výročí úmrtí manžela, 
dědečka a pradědečka, pana Kar-
la Petýrka.

Stále vzpomíná manželka 
a celá rodina
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Jinanové listy – malba na hedvábí

K domovu - fotografie

Šperk z buvolího rohu

v proměnlivém čase. Šperk je jen dalším výtvarným vyústěním 
autorčiných vzpomínek na detaily přírody …kapky vody, listy 
ze stromů, peří ptáků aj. a často bývá šperk doplněný i polo-
drahokamy z hlubin naší krásné Země.
Svou tvorbou chce autorka přinášet radost nejen sobě, ale 
i druhým a zároveň doufá v  to, že při větším pochopení pří-
rodních krás a  jedinečnosti života budou lidé pomáhat toto 
bohatství chránit. Proto také vystavovala a vystavuje na ško-
lách, kde u svých fotek vypráví dětem o životě motýlů či ptá-
ků. Dokládají to i témata výstav Jitky Havlové. V minulosti to 
byly Proměny vod, Zimní reflexe, Na chvíli motýli, Dotek křídel, 
Mezi křídly, Skrytá krása zimy, aj. Ve výstavní síni Společenské-
ho centra již vystavovala v r. 2013 spolu se svou dcerou Alenou 
Suchou, výstava se jmenovala Náš barevný svět.
Jitka Havlová vystudovala grafiku na  SUPŠ v  Brně (prof.  Jiří 
Šindler, prof. Antonín Odehnal), malbu studovala u prof. Petra 
Skácela a fotografii soukromě u prof. Ivana Emra.
Uspořádala mnoho samostatných výstav, její práce (šperky 
a fotografie) jsou zastoupeny ve sbírkách MG v Brně a Umělec-
koprůmyslového muzea v Praze.

Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna 
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

V DUBNU 2017 SI VÁS 
DOVOLUJEME POZVAT….

 Î 31. 3. – 7. 4. 2017
MKS Adamov 
Výstava SALON ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ
Až do 7. dubna vč. můžete v MKS (na Ptačině) navštívit výsta-
vu fotografií adamovských milovníků fotografování. Výstava 
je otevřena v pracovních dnech a v neděli od 14:00 do 17:00 
hodin.
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 Î 2. dubna 2017 
Kino Blansko, začátek v 15:00 hodin
Zájezd pro děti – výherce výtvarné 
soutěže na filmové představení: 
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
V  tomto novém, zcela animovaném filmu o  Šmoulech se 
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými 
nejlepšími kamarády na vzrušující a napínavou pouť Zakáza-
ným lesem, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dří-
ve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své 
dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na sto-
pě objevu největšího tajemství šmoulí historie! 

 Î 6. dubna 2017
Divadlo Radost Brno, začátek v 19:00 hodin
Zájezd do Divadla Radost v Brně 
na představení pro malé i velké diváky: 
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Komedie o důvtipném potrestání stárnoucího seladona – rytí-
ře Jana Falstaffa, který se snaží svést hned dvě dámy najednou 
a tak se dostat k jejich penězům. Obě dámy si ale o dopisech 
řeknou a domluví se, že Falstaffa náležitě překvapí, potresta-
jí a zesměšní. Protože se do celé věci zapletou i žárliví manželé 
oněch dam, o zábavu v této komedii jistě nebude nouze. In-
scenace je určena pro mládež a dospělé publikum.

 Î 9. dubna 2017 
MKS Adamov, začátek v 15:00 hodin
Víkendové setkání s pohádkou: 
TVOŘIVÁ DÍLNA + POHÁDKA 
Srdečně zveme děti spolu s rodiči na setkání s pohádkou spo-
jené s tvořivou dílničkou. Setkání začne dílničkou v 15:00 ho-
din a  od  16:00 hodin bude pokračovat pohádkou. Vstupné: 
40 Kč.

 Î 13. dubna 2017 
MKS Adamov, začátek v 9:30 hodin
Dopoledne s pohádkou: O PEKAŘSKÉM ŠTĚSTÍ
– co se stane, když  v  nejlepším pekařství ztratí zázračný re-
cept.  Autorská pohádka s písničkami pro malé i velké.     
Hrají: Radka Blatná a Jarka Vykoupilová
Písničky: Ondra Klíč
Výprava: Kamila Spěváková    
Vstupné: 40 Kč

 Î 20. dubna 2017
MKS Adamov, začátek v 17:30 hodin
Přednáška spojená s představením filmu: 
VRANOVSKO-KŘTINSKÝ LICHTEJŠTEJNSKÝ AREÁL 
Přednáší: Mgr. Martin Golec, spolupracují Marek Černý, Alena 
Horáková, Bc. Roman Pilát
Lichtenštejnské parkové úpravy sehrály v  dějinách Morav-
ského krasu významnou roli při formování počátků turismu, 
a  to již od  konce 18. století. Jejich cílené vnášení do  oblas-
ti mezi Vranovem (u Brna) a Křtinami lze chápat nikoliv jed-
notlivě, ale jako vytváření promyšleného krajinného celku – 
areálu. Nejstarší fází místních romantizujících úprav není vý-
stavba literárně známého adamovského zámku (1806–1809) 
s přilehlou zahradou, parkem, oborou, vyhlídkou Kolonádou 
či práce na Novém hradě, ale snaha o obdobné úpravy u Jo-
sefova. Tam byly cíleně esteticky upraveny („Verschönerun-
gen“ – tj. okrášlení) jeskyně Jáchymka, Býčí skála a Kostelík 

(nejpozději od  roku 1796), a  to jejich vnitřní, tak i  rozsáhlé 
vnější partie v okolí. O něco později, po roku 1800, se upravo-
vala i vzdálenější jeskyně Výpustek. Projekt komponovaného 
parku anglického stylu využil místní přirozené jeskyně, jejichž 
estetická hodnota byla plánovitě povýšena cílenými zásahy. 
Součástí volně turismu otevřeného areálu byly i průmyslové 
podniky v Adamově a na Staré huti (u Adamova) a dále dvě 
mariánská poutní místa s dlouhou historickou tradicí ve Vra-
nově a ve Křtinách. Ve Vranově se nacházel snad jeden z hlav-
ních důvodů zdejších nákladných investic – hrobka rodu Lich-
tenštejnů (přestavěna 1819–1821), která měla pro bohatý 
šlechtický rod zásadní význam. „Krajinný projekt Vranovsko-
křtinského lichtenštejnského areálu proměnil starobylé pout-
nické Údolí křtu na turistické Moravské Švýcarsko“. Podobný 
typ komponované krajiny v České republice neexistuje.

 Î 21. dubna 2017
Olomouc 
Zájezd na výstavu:  
FLORA OLOMOUC - JARNÍ ETAPA VÝSTAVY  
38. ročník mezinárodní květinové výstavy Flora Olomouc.  Vý-
stava se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Ju-
rečky. Letošní téma hlavní expozice v pavilonu A vám odha-
lí  Tajemnou tvář světa.  VIP host: Jan Vančura   od  13 hodin 
– venkovní podium Samba, moderuje:   Alexander Hemala 
od 11:30 hodin do 15:30 hodin, hudební doprovod Duo Vinš

 Î 22. dubna 2017
Praha 
Zájezd na muzikál: ČAS RŮŽÍ  
Jedinečná symbióza písní, největších hitů z  repertoáru Karla 
Gotta a původního scénáře Sagvana Tofi – to je muzikál, který 
spatřil světlo světa v březnu 2017 na scéně Hudebního diva-
dla Karlín. 

Karel Voříšek
 
 
 
 
 

autorské čtení z knih   
„Osudová životních 

šansoniérů“  
a „Štěstí se dá naučit“

13. dubna 2017 v 17:00 hodin
v salonku MKS Adamov, 

Opletalova 22
Vstupné 50 Kč
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 Î 23. dubna 2017
Společenské centrum MKS Adamov, začátek: v 15:00 
hodin  
Vernisáž výstavy prací JITKY HAVLOVÉ   
V rámci dubnové výstavy se vám představí brněnská výtvarni-
ce a fotografka Jitka Havlová. Výstava potrvá do 2. 5. vč. a mů-
žete ji navštívit v pracovních dnech v době od 14:00 do 17:00 
hodin a v neděli v době od 14:30 do 17:00 hodin. 

 Î 23. dubna 2017
MKS Adamov, začátek: v 16:00 hodin  
Setkání s adamovskou hudební 
skupinou: GENCIÁNA   
Přijďte si spolu s  Genciánou prožít příjemné odpoledne při 
kávě a hezkých písničkách… Vstupné dobrovolné.

 Î 24. dubna 2017
Kino Blansko, začátek v 17:30 hodin
Zájezd na filmové představení: ŠPUNTI NA VODĚ 
Rodinná komedie o  tom, co se stane, když tátové chtějí 
na  vodu bez svých drahých poloviček. Tito muži mají skvělý 
plán, ale jako každý plán má i  ten jejich své trhliny. Proto se 
ocitnou v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi. Reži-
sér Jiří Chlumský (Dvojníci, Martin a Venuše) natočil prosluně-
nou, hravou komedii pro celou rodinu. Herecké obsazení filmu 
je plné zvučných jmen. Do jiskřivých peřejí se pod taktovkou 
zkušeného režiséra ponořili Jiří Langmajer, Pavel Liška a  Hy-
nek Čermák za nadšené podpory dětských herců. V rolích je-
jich něžných poloviček se představí Tatiana Vilhelmová, Anna 
Polívková a Jana Kvantiková.

 Î 25. dubna 2017
Společenská místnost DPS Adamov, začátek: v 9:00 
hodin  
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“
Zveme vás na  další setkání s  knihami, které najdete 
v knihovně MKS Adamov, při společenském okénku a „tří-
minutovém čtení“.    

 Î 27. dubna 2017
MKS Adamov, začátek: v 17:00 hodin  
Přednáška: Írán 
Tajemný Írán je zemí nádherných památek a přírody, navíc je 
plný milých lidí. Pojďte s námi prozkoumat jeho bohatou his-
torii. 
Vstupné: 40 Kč

 Î 29. dubna 2017
Hvězdárna a planetárium Brno, začátek: v 10:00 hodin  
Představení: SOUMRAK DINOSAURŮ
Jaké to asi je usnout a probudit se v pravěku? Zkuste se pře-
svědčit sami. Právě takové je představení Soumrak dinosaurů 
– divoké dobrodružství ve světě obřích plazů i ptakoještěrů, 
napínavé pro malé i  (tak trochu) velké diváky.
Občas se budete bát, občas se budete smát, tu a  tam se 
vám zatočí hlava. Představení Soumrak dinosaurů pro vás 
každopádně bude nezapomenutelným zážitkem. České 
znění namluvili herci Městského divadla Brno. Součástí 
představení, které je vhodné pro děti od  6 let a  trvá při-
bližně 60 minut, je i komentovaná ukázka hvězdné oblohy 
před miliony roky.

Salonek dětských 
adamovských umělců
V pátek 24. března 2017 byla ve výstavní síni Městského kultur-
ního střediska Adamov zahájena výstava „Salonek dětských 
adamovských umělců“. Této slavnostní vernisáži předcháze-
la soutěžní část akce, kdy děti všech věkových kategorií měly 
ve  škole, v  kroužcích, ale i  doma zhotovovat práce na  téma 
„Barvy“. V určeném termínu se v Městském kulturním středis-
ku Adamov sešly téměř tři stovky soutěžních prací a porota, 
složená ze zástupců pořadatelů, provedla výběr prací,  jejichž 
autoři měli být na slavnostní vernisáži oceněni. Pořadateli le-
tošního ročníku „salonku“ byla stejně jako v předešlých letech 
příspěvková organizace Městské kulturní středisko Adamov 
spolu s Městem Adamov, firma Adavak s. r. o. Adamov, podru-
hé opět firma Eden Europe s. r. o. Adamov a Farnost Adamov. 
Patronkou šestnáctého ročníku akce se stala členka Senátu ČR, 
paní Jaromíra Vítková, která se stejně jako ostatní spolupořa-
datelé aktivně podílela na přípravách i vlastním zabezpečení
slavnostní vernisáže. Také ona si spolu s  ostatními zástupci 
pořadatelů pro slavnostní podvečer připravila osobní cenu 
za práci, která ji nejvíce zaujala.
Velké poděkování za záštitu nad akcí patří Ing. Jaromíře Vítko-
vé, ale také firmě Eden Europe s. r. o. Adamov, jmenovitě panu 
Zbyňku Husákovi za  finanční podporu „salonku“, stejně jako 
firmě Adavak s. r. o. Adamov, která věnovala adamovské škole 
a ZUŠ finanční dar na nákup výtvarných potřeb. Poděkování 
posíláme také do ZUŠ Jedovnice, k paní učitelce Haně Korčá-
kové, která spolu s jejími žáky připravila pro akci šest krásných 
pohádkových písniček, a do Pivovaru Černá Hora za limonády 
pro děti.

Přehled výherců osobních cen pořadatelů akce
Cena senátorky, Ing. Jaromíry Vítkové: Kolektiv žáků 5. A
Cena starosty města Adamova, Bc. Romana Piláta: Sourozenci 
Veronika a Filip Volgemutovi
Cena místostarosty města Adamova, Jiřího Němce: Barbora 
Skirková
Cena ředitelky Městského kulturního střediska Adamov, Jitky 
Králíčkové: Silvie Cinklová
Cena tajemnice MěÚ Adamov, PhDr. Vlasty Kubenové: David 
Dobrovolný
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Cena jednatele firmy Adavak s. r. o. Adamov, Ing. Martina 
Hroze: Kristýna Čápová
Cena jednatele firmy Eden Europe s. r. o. Adamov, Ing. Zbyňka 
Husáka: Eliška Čížková

Výsledky soutěžních kategorií
I. kategorie – předškolní věk
Klára Odehnalová
Jakub Drlík
Lada Klímová
Vojtěch Brom
Štěpán Plaček

II. kategorie – mladší školní věk
Alena Drlíková
Juliana Matulová
Jasmína Didi
Kateřina Minaříková
Alena Králová
Nela Antoňů, Nela Pospíšilová,
Kateřina Korcová, Nikola Valouchová

III. kategoie – starší školní věk
Lenka Cyprová
Tea Ševčíková
Simona Plesková
Marko Unčík
Lenka Neumanová
Barbora Skirková

IV. kategorie - ZUŠ
Jolana Kubešová
Jiří a Pavlína Boucníkovi
Juliana Matulová
Žaneta Hošková
Lea Pilitowská
Jáchym Kubík

V. kategorie – Společné práce
Kolektiv žáků 6. A
Kolektiv dětí III. oddělení školní družiny
Kolektiv dětí I. oddělení školní družiny
děti z MKM Adamov
MŠ Jilemnického – třída Berušek
kolektiv žáků 1. B
kolektiv dětí PT Ptáčata
MŠ Jilemnického – třída Veverek
MŠ Komenského – třída Berušek

VI. kategorie - „Dobrý nápad“
ZUŠ Adamov
Děti z MKM Adamov
MŠ Komenského – třída Motýlků
žáci 3. A
ZUŠ Adamov
žáci z 7. A třídy
kolektiv dětí z 4. B

MKS, foto Ladislav Král
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Ze školních tříd
MŠ Komenského 6

Karneval v MŠ Komenského 6 

Čtvrtek 16. února se nesl v duchu karnevalového veselí. Tomu-
to dnu předcházela pečlivá příprava doma i v mateřské škole. 
Když bylo vše nachystáno, karneval mohl začít. Děti už od rána 
chodily v maskách a my jsme hádali, za co jsou převlečené. V 9 
hodin začal pravý karnevalový rej. Pan Petr Benda nás přivítal 
zimní písničkou, představil všechny masky a pak nás prováděl 
celým karnevalem. Až do oběda jsme tancovali, zpívali a sou-
těžili. Každá maska byla odměněna drobnou sladkostí. Karne-
valový den jsme si všichni užili a už se těšíme na další rok…

 Dagmar Kalová,  MŠ Komenského 6

 Halová kopaná v Adamově
Okresní přebor žáků základních škol 21. - 23. 2. 

Turnaje s nejdelší tradicí v Adamově se letos zúčastnilo 11 škol 
okresu Blansko. Letošní ročník byl již dvacátý první. Turnaj byl 
organizačně zajišťován ZŠ a MŠ Adamov za přispění AŠSK.
 Žáci ZŠ a MŠ Adamov si oproti loňsku polepšili, když postoupi-
li ze skupiny. V rozhodujícím utkání o postup do čtvrtečního fi-
nále však nestačili na ZŠ Sušilova z Boskovic, se kterou prohráli 
1:2 v prodloužení. Čtyřčlenné finále bylo soubojem Jedovnic 
s boskovickými školami, ve kterém i díky nejlepšímu branká-
ři turnaje Martinu Stehlíkovi ZŠ Jedovnice uspěla a postoupila 
tak do krajského kola. Nejlepším střelcem turnaje se stal Emil 
Petrov z boskovické ZŠ Slovákova s 11 brankami.

Závěrečná bilance turnaje: odehráno 24 utkání

Pořadí finálové skupiny: 
1. ZŠ Jedovnice
2. ZŠ 9. května Boskovice
3. ZŠ Slovákova Boskovice
4. ZŠ Sušilova Boskovice

Naši žáci ve skupině remizovali s blanenskou ZŠ TGM 1:1 a pak 
prohráli se ZŠ Jedovnice 2:3. Díky lepšímu skóre postoupili 
do utkání o postup s boskovickou ZŠ Sušilova, ale vedení 1:0 
nakonec neudrželi. Všechny branky našeho družstva vstřelil 
Lubomír Bavlnka, který byl spolu s brankářem Vojtou Kubínem 
naším nejlepším hráčem.
 Sestava Adamova: Vojta Kubín, Lubomír Bavlnka, Vilém 
Flachs, Denis Havelka, Dalibor Chráscina, Václav Janoušek, 
Vojta Konečný, Jakub a Matěj Pilařovi, Adam Crha a Petr Doha
 K  hladkému průběhu turnaje přispěli velmi dobří rozhodčí: 
pan Jiří Němec a pan Robert Martinek. S organizací turnaje vý-
razně pomohli žáci naší školy Denis Havelka, Lubomír Bavlnka, 
Jiří Sladký, Adam Prudík, Vojta Kubín a Adam Crha jako zapiso-
vatelé a časoměřiči.

Aleš Spurný

MŠ Ptačina

Masopust
Dnes je svátek, velký bál, děti mají karneval...
Tato slova nás provázela celý týden před oslavou masopus-
tu a také v den oslavy. Během tohoto týdne se děti seznámi-
ly s tradicí masopustu a jeho zvyky. A když nastal den „D“, již 
od  rána se začala školka hemžit princeznami, piráty, šašky, 
zvířátky. Navštívil nás i Bořek stavitel, pavoučí muž a Marfuš-
ka z pohádky Mrazík. Děti hned na začátku oslavy začaly pl-
nit soutěžní disciplíny. Bravurně zvládly běh mezi kuželkami, 
skoky v pytli, hod na cíl, přetahování lanem a strachový pytel. 
Odměnou jim bylo sladké překvapení v podobě masopustních 
koblihů, které přichystala naše kuchařka. Na závěr děti před-
vedly své masky při promenádě a všechny si společně zatan-
covaly. Velký dík patří i  rodičům, kteří masky vyrobili. Maso-
pustní veselice se vydařila a děti odcházely domů s úsměvem 
na tváři a s novými zážitky.

Za třídu Veverek a Berušek paní učitelky
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Lyžařský výcvik ZŠ Ronovská
Plni očekávání se ve středu 1. března sešli žáci prvního stup-
ně z Ronovské, naložili svoje lyže a batohy do autobusu a vy-
razili na  cestu. Čekala nás již tradiční třídenní výuka lyžová-
ní ve Skiareálu Olešnice na Moravě. Počasí nám přálo, sněhu 
bylo i přes skoro jarní datum dostatek, na svahu se proháně-
lo jen pár lyžařů. Po příjezdu se všichni rozdělili do družstev 
a vypuklo lyžování. Dětí jelo 45 a z toho 12 se na lyže postavi-
lo poprvé. Ti žáci, kteří již lyžovat umí, si osvěžili znalosti z let 
minulých a pracovali na zlepšování techniky. Velký kus práce 
za sebou mají opět ti nejmenší. Hned první den se všichni pro-
háněli po velkém kopci a očka jim radostně svítila. Závěrečný 
den kurzu naši malí sjezdaři absolvovali „obří slalom“. Vyhod-
noceni byli nakonec všichni lyžaři a každý dostal zlatou medai-
li a diplom. Nebyl nikdo, kdo by si nezasloužil velkou pochvalu. 
Letos jsme k realizaci kurzu využili instruktory lyžařské školy. 
Děkuji kolegům, instruktorům a rodičům za pomoc. A těšíme 
se opět za rok… 

Mgr. Lenka Dohová

MŠ Komenského 6

,,Předškoláčci“ se připravují
S našimi předškolními dětmi jsme 9. února navštívili první tří-
du v ZŠ Adamov. I letos se děti těšily jak na setkání s paní uči-
telkou, tak na  setkání se svými bývalými kamarády z  mateř-

ské školy. Po  příchodu a  vzájemném seznámení nám prvňá-
ci předvedli, co již umí. Děti si poslechly pohádku, o které si 
s paní učitelkou povídaly, dostaly i pracovní list, který si mohly 
udělat tentokrát v opravdové školní lavici. Na interaktivní ta-
buli si zkusily počítání.
Ve dnech 5. a 6. dubna půjdou děti k zápisu, a tak se alespoň 
trochu s prostředím základní školy seznámily.
V  naší mateřské škole předškoláci mohou navštěvovat 
Edukativně stimulační skupiny. Je to program, který hravou 
formou podněcuje u  dětí schopnosti, dovednosti a  funkce 
důležité pro zvládání trivia (čtení, psaní, počítání). Je rozvr-
žen do deseti lekcí, kde se jednotlivé činnosti střídají a nava-
zují na sebe. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Rodič 
tak vidí praktické ukázky toho, co a  jak s  dítětem dělat, vidí 
dítě při spolupráci s jinou dospělou osobou a dětmi, vidí, jak 
se dítě učí, reaguje, co již zvládá a kde je mu třeba pomoci. Má 
příležitost naučit se s  dítětem komunikovat, spolupracovat. 
Případné problémy může konzultovat s paní učitelkou. Tento 
program je u našich dětí každoročně velmi oblíbený a jednou 
za 14 dní se těší na „skupinky“.
A  příští rok? Budeme se opět těšit na  návštěvu 1. třídy, aby-
chom se podívali, jak si naši bývalí předškoláci v základní škole 
zvykli a co se již naučili. A všem budoucím prvňáčkům i jejich 
rodičům přejeme hladký, klidný a úspěšný přechod do základ-
ní školy.

 Helena Marková 
 MŠ Komenského 6 

Ze sportu
101 startujících v Běhu 
na Nový hrad
V  sobotu 11. 3. 2017 uspořádal oddíl orientačního běhu při 
Spartaku Adamov, z. s. již 10. ročník běhu na Nový hrad. Pěkné 
předjarní počasí a absence obdobného závodu o tomto víken-
du v regionu přilákaly na tento jubilejní ročník nadprůměrný 
počet běžců. Kromě tradičních „přespolních“ účastníků, ze-
jména od Vyškova, se letos dostavili i závodníci klubů z Pro-
stějova, Kopřivnice, Lanžhota a dokonce ze slovenské Žiliny.
 Na  hlavní trať závodu, která závodníky dovede až do  těs-
né blízkosti Nového hradu, se jich vydalo celkem 84. Kvanti-
ta běžců a  příznivé povětrnostní podmínky pro vytrvalost-

ní běh se tak pozitivně odrazily i v dosažených časech. Vítěz 
hlavní kategorie mužů Pavel Dvořák z Biatlonu Prostějov za-
běhl vůbec třetí nejrychlejší čas v  novodobé historii běhu. 
I  čas druhého Petra Henka z  AK Drnovice byl nadprůměrně 
dobrý. Další dvě místa celkového pořadí obsadili závodníci 
z  klubů blanenského okresu Vojtěch Grün z  AC Okrouh-
lá a  Stanislav Široký z  AK Blansko Dvorská, jenž vyhrál i  nej-
mladší veteránskou kategorii nad 40 let. Mezi osmi ženami 
zvítězila zahraniční účastnice Linda Beniačová. Jen o 3 minuty 
déle pak potřebovala ke  zdolání tratě nejrychlejší veteránka 
Marie Hynštová z AK Drnovice. Celkem na hrad vyběhlo 20 žen 
a všechny byly zpět v čase pod 57 minut. Nejdéle s tratí zápolil 
76letý Josef Holý z Brna, ale i on k tomu potřeboval méně než 
jednu hodinu. Ze dvou adamovských občanů, kteří se postavili 
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na start hlavního závodu, si lépe vedl Jiří Hromek, který si tře-
tí místo v prostřední veteránské kategorii vybojoval úctyhod-
ným časem 41:49 minut.
Na kratších tratích vedoucích pouze údolím Svitavy si zaběhlo 
celkem 17 chlapců a  dívek, těmi nejmladšími byli, letos 
šestiletí, Marek Wutka z Blanska a Vilém Kaprál z Brna, kteří se 
nezalekli dva kilometry dlouhé tratě. Na ní zvítězila desetiletá 
Stela Tomanová z Vyškova jen o 8 sekund před členkou ada-
movského orienťáckého oddílu Doubravkou Procházkovou.
 Závod byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků a první 
tři v každé kategorii byli odměněni diplomy a věcnými cena-
mi. Na ceny závodu výrazně přispěla finančním darem firma 
ADAVAK, za  což jim pořadatelé z  oddílu orientačního běhu 
Spartaku Adamov děkují.

Výbor OB
Z výsledků:
Kategorie dívek do 13 let (D1)
1. Tomanová Stela Orel Vyškov 9:34 min
2. Procházková Doubravka OB Adamov 9:42 min
3. Tomanová Maja Orel Vyškov 11:27 min
Kategorie chlapců do 13 let (H1)
1. Hamšík Václav ŠAK Židlochovice 9:45 min
2. Odehnal Tomáš OB Adamov 9:55 min
3. Procházka Ferdinand OB Adamov 11:22 min
Kategorie juniorek 16 až 18 let (JD)
1. Soldánová Jana AK Drnovice 21:09 min
Kategorie mužů (M)
1. Dvořák Pavel Biatlon Prostějov 30:38 min
2. Henek Petr AK Drnovice 30:51 min
3. Grün Vojtěch AC Okrouhlá 31:31 min
Kategorie mužů nad 39 let (MV1)
1. Široký Stanislav AK Blansko Dvorská 31:57 min
2. Konečný Libor Kuřim 34:04 min
3. Grün Gustav AC Okrouhlá 34:29 min
Kategorie mužů nad 49 let (MV2)
1. Mišák Milan Eleven Test Team 36:34 min
2. Sláma Jiří Automedia Brno 40:25 min
3. Hromek Jiří Fenyx Adamov 41:49 min
Kategorie mužů nad 59 let (MV3)
1. Smutný Zdeněk AK Drnovice 39:46 min
2. Nosek Miroslav AC Mor. Slavia Brno 40:27 min

3. Kubíček Pavel Relax Dobré Pole 41:14 min

Kategorie žen (Z)
1. Beniačová Linda Žilina 37:36 min
2. Henková Alena AK Drnovice 40:07 min
3. Klinkovská Zdenka ASK Blansko 41:49 min

Kategorie žen nad 39 let (ZV)
1. Hynštová Marie AK Drnovice 40:52 min
2. Žákovská Alena Horizont.Kola Novák Blansko 42:00 min
3. Marková Alice STS Chvojkovice-Brod / Brno 43:11 min

Bruslení pro všechny

V  úterý 14. 3. 2017 pořádal Hokejový oddíl Spartak Ada-
mov, z. s., ve spolupráci se Zájmovým klubem Alfa a fy 
Malířství, natěračství, lakýrnictví Dušan André brus-
lení na ZS v Blansku pro děti, rodiče, babičky, dědečky… No 
prostě pro všechny, kteří se nebojí pohybu a chtějí udělat něco 
pro své tělo. 
Kdo nepřišel, může jenom litovat. Stačí se podívat na přilože-
né fotografie účastníků. Bruslení se zúčastnilo mnoho dětí, ro-
dičů až po půvabné hokejistky… 

za hokejový oddíl Alois Lolo Kožený

Hromadný start hlavní kategorie
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Střípky z historie 
adamovského sportu, 4. díl

Ve 2. dílu tohoto seriálu, kde bylo 
pojednáno o  začátcích tenisu 
v  Adamově, jsem zmínil jméno 
Mašek. Tento sportovec tenis ne-
jen hrál, ale minimálně v  letech 
1937 a  1938 byl také předsedou 
tenisového oddílu. Vynikal však 
především ve fotbalu a byl daleko 
nejvýznamnější sportovní osob-
ností Adamova před rokem 1945.
Pan Josef Mašek se narodil v roce 

1900 v Kročehlavech, jež jsou místní části Kladna. Již ve svých 
čtrnácti letech hrál v  kročehlavském fotbalovém týmu s  do-
spělými. Při hledání práce přijal pozvání do  Brna od  svého 
kamaráda Antonína Laštovičky (viz Wikipedii) a  předvede-
nou hrou okamžitě zaujal funkcionáře nejlepšího brněnské-
ho fotbalového klubu SK Židenice. Ti mu opatřili zaměstnání, 
na oplátku hrál ve dvacátých letech za klub fotbal jako amatér. 
Stal se jedním z nejlepších záložníků, jaké kdy Židenice měly. 
V roce 1926 byl členem týmu, který vyhrál amatérské mistrov-
ství Československa. Kolem roku 1930 byl služebně přeložen 
do  adamovského strojírenského závodu. V  této době začal 
hrát za AFK Blansko a také ho trénovat. Stál u zrodu adamov-
ského fotbalového mužstva, do kterého přestoupil na podzim 
roku 1932. Mít takového hráče v  mužstvu bylo velice cenné, 
neboť Mašek během roku nastřílel soupeřům na úrovni nižších 
tříd několik desítek gólů. Rovněž jeho proslulost spolu s posta-
vením v prosperující továrně byla schopna přilákat k přestupu 
do Adamova přední hráče, a to nejen z brněnských klubů. Nej-
slavnější éru pod vedením Maška zažil Adamov v letech 1938 
až 1940, kdy hrál nejvyšší třídu župního mistrovství. V té době 
již ale mistrovská utkání nehrál. Musel toho zanechat v  létě 
roku 1937 kvůli střetu zájmů s jeho funkcí ve fotbalové župě, 
neboť po zvolení začal zastávat post druhého místopředsedy 
výboru, později ještě i předsedy komise rozhodčích. V čele ve-
dení adamovského fotbalového klubu působil až do  června 
roku 1940. Branky za Adamov střílel ještě v roce 1944, mimo 
jiné jich dal pět v mistrovském utkání II. třídy s Řícmanicemi. 
Poslední zmínku z  novin mám o  něm z  července roku 1945, 
a to že je jako předseda komise rozhodčích rovněž členem vý-
boru župy. O svém fotbalovém životě zhruba do roku 1930 na-
psal dvě knížky, Kožené slunce a  Fotbalové hvězdičky, které 
vyšly v letech 1958 a 1960. Obě si lze vypůjčit v Moravské zem-
ské knihovně či v knihovně Jiřího Mahena v Brně, dají se též 
sehnat přes internet v antikvariátech.
Adamovský fotbal bude předmětem několika dalších dílů se-
riálu. Přiblížím dění v něm zhruba do druhé poloviny padesá-
tých let, protože pak je již historie dobře a podrobně popsaná 
v publikaci „80 let kopané v Adamově“.
První zmínka, kterou jsem našel v novinách, je z října roku 1931. 
Cituji: „SK. Hrábůvka – SK. Adamov 5–1 (1–0). Hráno v Adamo-
vě. U hostů vynikl útok a brankář. Útok domácích, ač technic-
ky vyspělejší, nebyl střelecky pohotový. Soudce z Adamova.“ 
Lze celkem snadno pochopit, že správně se jednalo o soupeře 
z nedaleké obce Habrůvka. Neznámé je konkrétní místo, kde 
se utkání odehrálo, protože oficiální hřiště v Adamově tehdy 
nebylo. Další referát, tentokrát z listopadu, je zajímavý tím, že 

je v něm zmíněno účinkování dorosteneckého družstva. Opět 
cituji „SK. Bílovice – SK. Adamov 5–1 (2–1) Hráno v Řícmanicích 
... Předzápas dorostů 5–1 pro Bílovice.“
Na jaře roku 1932 již Adamov Habrůvku celkem jasně porazil, 
stejně tak i  Spešov. Událostí tohoto roku však bylo otevření 
prvního adamovského fotbalového hřiště. Stalo se tak v nedě-
li 31.  července. Hřiště se nacházelo poblíž lichtensteinského 
zámečku. Při té příležitosti byl sehrán turnaj o pohár předse-
dy klubu p. Hrohy, jinak též ředitele místních strojíren. V něm 
nejprve SK Adamov porazil SK Bílovice n. Svit. 2:1, ve finále pak 
podlehl 7:3 mužstvu SK Židenice, které hrálo s  četnými ná-
hradníky. Otevření hřiště bylo doprovázeno spoustou dopro-
vodných akcí – dopoledne koloběžkovými závody dětí a  so-
kolským během napříč Adamovem, ve 14 h zacvičili adamovští 
sokolové sletová prostná a ukázky nářaďových cvičení, o pře-
stávce hlavního zápasu turnaje byla předvedena exhibice há-
zené žen AFK Blansko – SK Adamov, na přilehlých tenisových 
dvorcích bylo sehráno meziklubové utkání SK Adamov – SK 
Blansko spojené s exhibicí předních brněnských tenistů. V so-
botu se v  sále sokolovny uskutečnil slavnostní večer s  před-
náškami a tělocvičnými vložkami, na závěr v neděli byl uspo-
řádán sportovní věneček.
V červenci, ještě před zprovozněním hřiště, se SK Adamov při-
hlásil za člena Čs. asociace footballové. To především zname-
nalo vstup do župních soutěží od roku 1933. V této době čítala 
Západomoravská fotbalová župa kolem 130 klubů. Dále se již 
klub nesmět utkávat s kluby neregistrovanými.
Od srpna do konce roku sehrál tým minimálně 17 přátelských 
zápasů. V  souvislosti se srpnovým utkáním SK Adamov – SK 
Řícmanice 1:4 je zmíněn též souboj záložních mužstev, v němž 
rovněž zvítězili hosté v poměru 1:2. Hlavní zápas sehrála dle 
novinové zprávy obě mužstva ostře, a  když hráč domácích 
úmyslně zranil nejlepšího hráče hostí, obecenstvo vniklo 
na hřiště a hra ve 25. min. druhého poločasu byla ukončena. 
Adamov se zřejmě poprvé utkává v listopadu 1932 s AFK Blan-
sko, jež tehdy hrálo ve  třetí třídě. Nejprve doma zvítězil 4:0, 
v odvetě podlehl na hřišti soupeře 2:0. V listopadu ještě doká-
zal doma opět v ostře vedeném zápase porazit dalšího budou-
cího rivala Krasový SK Jedovnice poměrem 4:0.

– dtk –

Hokejový oddíl Spartak 
Adamov
Spartak Adamov - TJ Sokol Černá Hora 4:2 (1:1, 3:1, 
0:0) 
Góly a asistence za Adamov: Mihok Radoslav (Juřena Milan), 
Klíma Pavel (Zubíček Pavel), Zubíček Pavel (Kilián Miroslav), 
Toufar Jiří (Klíma Pavel)
V nezvyklou dobu i čas byl rozehrán zápas o umístnění v závě-
rečné tabulce. Domácí ve značně obměněné sestavě, kde chy-
běla řada opor. Na výkonu bylo znát, že kvalitu nelze nahradit 
kvantitou. První pětku tvořili mladíci, zezadu podporovaní ve-
lezkušenou obranou. Nejaktivnější byl Klíma a Zubíček. 
První třetina byla vyrovnaná, skončila nerozhodně. Dobeš vy-
chytal trestné střílení a rozhodčí nám neuznal gól. Další šance 
spálil Mihok i Kilián.
V další části se po 17 vteřinách trefil Klíma po nádherné při-
hrávce Zubíčka. Po minutě bylo srovnáno. Adamov byl v tlaku 
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a vytěžil z něj další góly. Trefil se nejlepší hráč zápasu Zubíček 
po přihrávce od Kiliána. Následně se trefil s chutí hrající Toufar.
Poslední část hry se vyznačovala tlakem hráčů Černé Hory 
a  snahou otočit vývoj zápasu. Adamov musel stáhnout hru 
na dvě pětky, protože někteří hráči viditelně nestačili tempu. 
Výborným výkonem se předvedl brankář Dobeš. 
Do dalšího průběhu sezóny již nezasáhne Juřena, který byl vy-
loučen na 5 min. + do konce zápasu za úder od oblasti hlavy.

Dva nejproduktivnější hráči Adamova. 
V popředí Vorel, za ním Klíma.

TJ Sokol Černá Hora – Spartak Adamov 3:8 (1:1, 1:4, 
1:3) 
Góly a asistence za Adamov: 3x Klíma (2x Kilián, Fiala), 2x Vorel 
(po sam. akci, Klíma), Thoř (Dvořák), Kubíček (bez asistence), 
Rychtecký (Fiala)
Soupeři si po čtyřech dnech zahráli odvetu. Hokejisté z Černé 
Hory museli útočit, aby smazali dvougólové manko z prvního 
duelu, když chtěli pomýšlet na  vyšší místa v  tabulce. Hráči 
Adamova hráli trpělivě a čekali na chyby soupeře. 
Vedení se ujali hráči Černé Hory v  přesilové hře. Po  minutě 
vyvezl puk z obranného pásma Dvořák, překrásně uvolnil Tho-
ře do vyložené šance a ten nezaváhal a srovnal.
Na začátku prostřední části po střele Anschlaga, kterou vyra-
zil brankář před sebe, pohotově uklidil puk za záda brankáře 
Kubíček. Zanedlouho soupeř vyrovnal. To bylo ale z jeho stra-
ny všechno a Adamov šel do vedení po gólu Klímy, kterému 
nahrával Kilián. Snahy o zvrat domácího mužstva zmařil v na-
šem oslabení Vorel. Ten stejný hráč se trefil překrásnou střelou 
po ledě ještě jednou.
V poslední části hry se pokoušel soupeř o otočení zápasu, ale 
zapomínal bránit. Tuto snahu potrestal znovu Klíma a druhou 
asistenci si připsal Kilián. Když ujel Fiala a našel u branky Rych-
teckého, který skóroval, byl soupeř definitivně na  lopatkách. 
Domácí sice snížili na 3:7, ale znovu Klíma, který dal třetí gól 
v zápase, definitivně ukončil snahy soupeře.
Adamov sérii vyhrál 2:0 se skóre 12:5 a postupuje do dalších 
bojů, kde se potká s nepříjemným soupeřem z Hrušek. 

Spartak Adamov – Tatran Hrušky 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
Góly a asistence za Adamov: 2x Kilián (Klíma, Vorel), Klíma 
(Vorel), Vorel (Zubíček)
Zápas o 5. místo svedl proti sobě mužstva, která se po-
tkala v  posledním kole základní části soutěže. Adamov 
tehdy tahal za kratší konec a prohrál. 
Hrálo se z  obou stran opatrně ze  zabezpečené obrany. 
Vedení se ujal soupeř v  šesté minutě zápasu, Adamov 
kontroval za půldruhé minuty, když Vorel našel Klímu.

V druhé části zápasu strhl vedení na stranu Adamova Kili-
án, kterému nahrával Klíma. Následně šel soupeř do tlaku 
a po rozehrání brankáře Dobeše se k puku dostal soupeř 
a vyrovnal. Po chybě v našem obranném pásmu ještě zvý-
šil své vedení. Na modré čáře zůstal osamocený obránce 
hostů a nastřelil puk na bránu, vyražený puk uklidil útoč-
ník soupeře do branky. 
Do  poslední třetiny nastoupil Adamov pouze na  dvě pětky 
a vytvořil si tlak. Soupeř se snažil ubránit jednogólové vedení. 
Pohyb a bojovnost Adamova přinesl zasloužené ovoce. Nejdří-
ve Zubíček nastřelil tyč, ale následně po nádherné přihrávce 
Vorla vyrovnal Kilián. Tři minuty před závěrečnou sirénou na-
bídli hráči Hrušek Adamovu přesilovku. Na led šla první forma-
ce, která dokáže podržet puk a rozehrát. Po buly si párkrát vy-
měnili puk Zubíček s Vorlem a posledně jmenovaný strhl ve-
dení na  stranu Adamova nechytatelnou střelou zápěstím. 
Soupeř se snažil ze všech sil, ale zkušenost zvítězila a nepři-
pustila ani hru bez brankáře.

Střílející Vorel (č. 20), před brankou Klíma 

TURNAJ VETERÁNŮ 
Turnaj veteránů se se jako každoročně konal na ZS v Blansku 
v sobotu 11. 3. 2017. Zúčastnila se ho mužstva Spartak Trifon 
Adamov, HC Blansko a TJ Sokol Černá Hora.
Adamovští hokejisté obhajovali loňské prvenství. Do  boje 
za  obhajobou je vedl dlouholetý kapitán Přemysl Vespalec. 
Mužstvo Adamova nastoupilo na tři kompletní pětky, soupeři 
pouze na dvě. Na výkonu to bylo znát.

TJ Sokol Černá Hora – Spartak Trifon Adamov 1:6 
(1:1, 0:3, 0:2)
Branky a asistence za Adamov: Gistr (Vorel, Hofírek), Hofírek 
(Vorel, Gistr), Šmahel (Dvořák, Kožený), Hofírek (Vorel, Zubí-
ček), Vorel (Hofírek, Zubíček), Vorel (Zubíček, Hofírek)
Do  prvního zápasu turnaje vstoupil Spartak Trifon Adamov 
a TJ Sokol Černá Hora. První třetina skončila remízou 1:1, ale 
pak se hráči Adamova nadechli k  velkému náporu a  druhou 
část vyhráli jednoznačně 0:3. V poslední části hry si pohlídali 
výsledek a ještě zvýšili vedení na konečných 1:6. 
Po prvním zápase turnaj pokračoval zápasem HC Blansko – TJ 
Sokol Černá Hora. Tento zápas byl do poloviny utkání vyrov-
naný, ale v závěru mělo více sil HC Blansko a zápas skončil stej-
ným výsledkem 6:1. To znamenalo, že o první místo si to rozda-
jí mužstva Adamova a Blanska.
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Spartak Trifon Adamov – HC Blansko 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Branky a  asistence za  Adamov: Hofírek (Zubíček, Vorel), 
Hofírek (Vorel, Zubíček), Doležal (sam.), Vorel (Hofírek, Zu-
bíček)
Před zápasem byl vyhlášen nejlepší střelec soutěže 
okresního přeboru. Stal se jím Marek Vorel a ocenění pře-
vzal z rukou předsedy OVV ČSLH p. Petra Zukala.
Zápas byl od úvodních minut vyrovnaný. První třetina skonči-
la nerozhodně 2:2, druhá 0:0. Sem tam se i přitvrdilo. Ale jak 
to v hokeji chodí, některé zápasy bývají vyhrocené a někteří 
soupeři se nemusí. Adamov v  závěrečné třetině hrál poctivě 
zezadu a vyčkával na chyby soupeře, které umně a pohotově 
trestal. Trojlístek Hofírek, Vorel, Zubíček si náramně rozuměl, 
což je vidět i na počtu vstřelených gólů.
Mrzí nás pouze malá účast diváků, kterých se sešla pouze hrst-
ka věrných. Kdo nepřišel, může litovat. 

Závěrečná tabulka
1. Spartak Trifon Adamov 2 2 0 0 10:3 6 bodů
2.  HC Blansko 2 1 0 1  8:5 3 body
3. TJ Sokol Černá Hora 2 0 0 2  2:12 0 bodů

Kanadské bodování za Adamov: 
 1. Pavel Hofírek 4+4/8
 2. Marek Vorel 3+5/8
 3. Pavel Zubíček 0+6/6
 4. Michal Gistr 1+1/2
 5. Petr Šmahel 1+0/1
 6. Jiří Doležal 1+0/1
 7. – 8. Milan Dvořák, Alois Kožený 0+1/1

za hokejový oddíl Alois Kožený

Stolní tenis
V sobotu 18. 2. 2017 se v Adamově ve sportovní hale na ulici 
Osvobození konal již 3. ročník turnaje ve stolním tenise. Turnaj 
pořádá Spartak Adamov, z. s., oddíl stolního tenisu. Jsme rádi, 
že turnaj začíná mít velmi dobrou pověst, což potvrzuje kvalit-
ní účasti sportovců. Turnaje se účastnilo 67 hráčů, z Čech, Mo-

ravy, Slezska i Slovenska. Vítězem turnaje se stal Petr Handl, 
který vyhrál jak dvouhry, tak i čtyřhry, se spoluhráčem Filipem 
Štofkou. Turnaj je organizován v několika kategoriích, hlavní 
soutěž bez omezení, dvě další soutěže s omezením maximální 
úrovně hráče. Nechybí ani oblíbená čtyřhra.

Hlavní soutěž (Champions)
1. Petr Handl TTC MS Brno
2. Marek Záškodný ASK Tatra Kopřivnice
3. Miloslav Vaculík TTC MS Brno
3. Jan Fábo KST Oltec

Dvouhra bez omezení - Spodní pavouk
1. Michal Petr KST Blansko
2. Peter Sivák Bratislava
3. Roman Kovačík TJ Sokol Hodonín
3. Radim Masařík Spartak Adamov

Čtyřhra
1. Petr Handl + Filip Štofka TTC MS Brno
2. Michal Masnica + Radovan Polášek ASK Tatra Kopřivnice
3. Jan Fábo + Jaromír Svoboda KST Oltec
3. Pavlína Rajtoková + Petra Vidovičová MSK Malacky

Mužstvo veteránů Spartak Trifon Adamov. Horní řada z leva: Pavel Zubíček, Petr Kubíček, Zdeněk Bureš, Ivo Dobeš, 
Michal Gistr, Jiří Doležal, Petr Šmahel, Pavel Hofírek, Alois Kožený a Radoslav Mihok. Dolní řada z leva: Michal Žofka, 

Marek Vorel, Milan Dvořák, Přemysl Vespalec, fanynka Alžbětka Kožená a Petr Dosedla. Na fotce není Martin Kunc.

Petr Handl při přijmu. Vítěz hlavní soutěže 
a čtyřhry s Filipem Štofkou
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Turistika
Z vycházek turistického oddílu
V sobotu 18. února jsme se sešli na zastávce v Babicích nad Svi-
tavou a vydali se na cestu podél potoka zasněženou krajinou. 
Našim cílem bylo arboretum Řícmanice. 
Pouze jednou v roce, na Den otevřených dveří, se toto arbore-
tum otevírá veřejnosti.
S pomocí výkladu odborných průvodců Mendelovy univerzi-
ty jsme se seznámili s jednou z největších sbírek jehličnatých 
dřevin v Česku.
Po prohlídce jsme se za slunečného počasí vypravili na nádra-
ží v Bílovicích n. Svit. 
Vycházka byla dlouhá 10 km.

 
Vážení přátelé,
pěkné počasí, rovná se pěkná vycházka. Dne 4. března se so-
botní trasy zúčastnilo 29 přátel turistiky a měřila 10 km. Ved-
la nejprve obcí Ladná, okolo kostela sv. Archanděla Michaela, 
dále kolem koňského ranče s vozatajskou školou. 
Sluníčko, ale i vítr, nás provázely po celé hrázi kolem Dyje až 
do Břeclavi. Na chvíli jsme se zastavili u jezu, kde je vybudován 
moderní rybochod. Přechod slouží k tomu, aby se ryby dostaly 
do kvalitních vod Lednicko-valtického areálu. 
Vycházku připravila a vedla Irča Antoszewska.

Dvouhra do kraje
1. Lukáš Masařík TJ Sokol Vracov
2. Pavol Červeň Bratislava
3. Štěpán Konečný Šošůvka
3. Jan Fábo KST Oltec

Dvouhra do okresu
1. Michal Petr KST Blansko
2. Ondřej Procházka KST Blansko
3. Karla Trávníčková KST Blansko
3. Adam Vojkovič Bratislava

V neděli 19. 2. 2017 proběhly dva krajské turnaje mládeže. Prv-
ní dopolední v kategorii mladšího a nejmladšího žactva, kte-
rého se účastnilo 72 dětí z celého kraje. Například z Hodonína, 
Bzence, Strážnice, Dubňan, Brna, Blanska, Tišnova atd., celkem 
z více než 20 oddílů Jihomoravského kraje. Druhý turnaj probí-
hal v odpoledních hodinách v kategorii Staršího žactva a do-
rostu, zde se účastnilo celkem 53 mladých sportovců. 
V  kategorii nejmladšího a  mladšího žactva vyhrál velmi ta-
lentovaný Štěpán Brhel ze SKST Hodonín, který jako ještě nej-
mladší žák vyhrál nad Martinem Burešem z TJ Jiskra Strážnice, 
třetí se umístil Vojtěch Benda ze SKST Hodonín. Z Adamova se 
nejlépe umístil Tomáš Fojt, který obsadil 51. místo. 
V  kategorii staršího žactva a  dorostu vyhrál Podrazil David 
před již výše uvedeným Štěpánem Brhelem a Davidem Loren-
zem, všichni ze SKST Hodonín. 
Poděkování patří všem, kteří na organizaci turnaje pomáhali 
a městu Adamov za podporu. 
Také velké díky všem sponzorům: Able Agency, s. r. o.(ADA-
-NET) , Gama J+P, Nábytek Adamov (Ladislav Pozorský), Aleši 
Pernicovi, Richardu Pavlikovskému a Tomáši Ličkovi.

 Štěpán Brhel, Martin Bureš, a Vojtěch Benda 
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 ♦ 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-
NÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.
cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Koupím byt 2+1 (3+1), i  v  původním stavu. Tel. č. 
720 598 284. 

 ♦ Koupím menší byt v Adamově, hotovost. Tel. č. 720 584 911.

 ♦ Přivýdělek - nová šance: www.pracevevolnu.cz

 ♦ 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. 

 ♦ Společnost IKservis nabízí kvalitní české výrobky: gará-
žová vrata, předokenní rolety, okna a  interiéro-
vé dveře za příznivé ceny, a to včetně dopravy a montá-
že. Kontakty: tel. č.: 704  263  428, e-mail: info@ikservis.cz, 
www.ikservis.cz. 

 ♦ Koupím garáž před bývalým internátem, Horka. Tel. č. 
737 199 640. 

 ♦ Fotograf z  Adamova nabízí nezapomenutelné svatební 
a  portrétní  fotografie  (těhotenské, dětí, rodinné). Více na: 
www.JanKlimes.com/portrait, tel. č. 727 983 073.

 ♦ Prodám garáž v Olšičkách v Adamově, cena dle dohody. Tel. 
č. 775 624 984.

 ♦ Upozorňuji obyvatele, že některé chodníky v našem městě 
nejsou v  zimním období vůbec udržovány, jelikož neexis-
tují. Co je chodník říká norma ČSN 73 6110. Je adamovský 
chodec občanem 
druhé kategorie? 
Jan Bezchleba, ulice 
Osvobození.

 ♦ Koupím zahrád-
ku. Adamov 
a okolí. Tel. č. 
732 576 799.

 ♦ Nabízím proná-
jem jedné místnos-
ti v  bytě 2+1 na  ul. 
Komenského, vel. 
20 m², kompletně 
zařízená vč. TV, PC 
+ internet. Sociální 
zařízení a kuchyň vč. 
vybavení k dispozici. 
Ostatní dle dohody, 
volné ihned, tel. č. 
737 488 515.

 ♦ Nabízím kufříkový 
šicí stroj zn. Veritas, 
typ 1205.6, nepou-
žívaný, původní ma-
jitel. Cena dohodou, 
tel. 737 488 515.

INZERCE

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

Velikonoční vycházka Pustým žlebem
Vycházka se uskuteční v pondělí 17. 4. 2017.
Délka vycházky 8 km.

Trasa: Sloup – Pustý žleb – Skalní Mlýn
Odjezd tam: ČD Adamov nádraží Os 8:19 hod. – Blansko Bus 
8:39 hod.
Zpět: Skalní Mlýn 15:12 hod.
Jízdenka: IDSJMK 4 zóny 
Vycházku vede: Marta Opatřilová
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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 - 24 HD z 57 programů
Nabídka platí pro objednávky do 30.4.2017 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,-

27 HD programů
55 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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