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POPLATKOVÉ OBDOBÍ 2017
Připomínáme občanům, že se blíží konec 
splatnosti poplatků za odpad a psa na r. 2017, a to 
do 30. 6. 2017.
Výše sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů činí 600,- Kč za  osobu. Tato sazba je platná od  1. 1. 
2016. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. 
Tato poplatková povinnost se týká také osob, které mají 
na území města ve vlastnictví stavbu určenou k  individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba. Tato poplatková povinnost vznikla 
1. 1. 2013.
Dále se poplatková povinnost týká cizinců, kteří mají na úze-
mí České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt 
ve městě na dobu delší než 90 dnů.
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 NAHLÁSIT NA POKLADNĚ 
VŠECHNY OSOBY, ZA KTERÉ CHCETE ÚHRADU 
PROVÉST. 
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 (slou-
ží k  identifikaci poplatníka), SS = viz výše uvedené 
poplatky.
Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte 
správci poplatku na  jeho emailovou adresu: silvie.muc-
kova@adamov.cz identifikační údaje (jméno, příjmení, 
RČ) poplatníků, za  které je platba provedena! PŘES-
NÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NE-
ZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM 
PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

Odbor ekonomický

Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

27.5.2017 S dětmi na výlet do Prahy… MKS Adamov

27.5.2017 09:00 Setkání ve střední části Moravského krasu Akce v okolí

28.5.2017 Zájezd do Prahy: PLES UPÍRŮ MKS Adamov

28.5.2017 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Vysočany FK Adamov

29.5.2017 14:30 Květnové „KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ MKS Adamov

30.5.2017 10:00 Dopoledne s pohádkou: MALÁ MEDVĚDÍ POHÁDKA MKS Adamov

30.5.2017 19:00 Zájezd: LABUTÍ JEZERO MKS Adamov

1.6.2017 15:00 Vodní přestřelka Městský klub mládeže

1.6.2017 16:00 Šipkový turnaj ke dni dětí Šipkový klub Adamov

3.6.2017 16:00 Florbalový turnaj Městský klub mládeže

3.6.2017 07:00 Dětské rybářské závody (u splavu) MRS Adamov

3.6.2017 14:00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE A VEČER NA SKLAĎÁKU

3.6.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - SOKOL Šebrov AJETO Adamov

6.6.2017 16:00 Třídní schůzky - ZŠ Komenského ZŠ a MŠ Adamov

7.6.2017 15:30 Vyrábíme lapače snů Městský klub mládeže

8.6.2017 16:00 Třídní schůzky - ZŠ Ronovská ZŠ a MŠ Adamov

11.6.2017 16:00 Benefiční koncert Hradišťanu ve Křtinách Akce v okolí

17.6.2017 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Kořenec FK Adamov

21.6.2017 19:00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ MKS Adamov

23.6.2017 15:30 Rozloučení se školním rokem - Pohádkový les Městský klub mládeže

24.6.2017 14:00 Open Air Adamov - rocková letní noc 2017 Město Adamov

24.6.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC SAMPDORIA Poříčí 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.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města 
Adamova
Na  58. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 4. 
2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 6. jed-
nání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 29. 
3. 2017 a z 26. zasedání Kulturně informační komise konaného 
dne 21. 3. 2017.
Byly schváleny koncept zápisu do  kroniky města Adamova 
za  rok 2016 předložený kronikářkou města paní Budišovou 
a fotokronika Města Adamova za rok 2016 předložená fotokro-
nikářem, panem Lukášem Malým.
Ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Nové kolumbárium, hřbitov Adamov III“ byla vybrána jako 
nejvýhodnější nabídka od firmy HOLÍK stav, s. r. o.
Byl schválen Provozní řád veřejných dětských hřišť na ulicích 
Lesní, Komenského, Neumannova, P.  Jilemnického, Mírová 
a v areálu „Atria“ na ulici Komenského 6, Adamov a návštěvní 
řád veřejného dětského hřiště v areálu „Atria“ na ulici Komen-
ského 6, Adamov.
Se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. byla 
uzavřena smlouva o zřízení služebnosti na vedení optického 
kabelu v pozemcích ve vlastnictví města.
Na pronájem nebytových prostor, pobočky pošty v Domě slu-
žeb, byl uzavřen Dodatek č. 13 Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor č. 10/2004/SN s Českou poštou, s. p., podle kterého do-
chází k navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor 
v souladu se schváleným Ceníkem nájemného.
V souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majet-
ku Města Adamova byla z důvodu úmrtí žadatele vyřazena žá-
dost o pronájem bytu ze seznamu žadatelů. 
Rada města Adamova schválila Nájemní smlouvu se společ-
ností TENZA cast, a. s., na  pronájem části pozemku parc. č. 
396/6 (část komunikace Hradní), která bude sloužit jako za-
hrádka (terasa) – odpočinkové místo s poskytováním občerst-
vení pro pracovníky nájemce, občany města a turisty. 
Na  umístění sdělovacích kabelů realizované v  rámci stavby 
Přeložka sdělovacích kabelů, která je součástí stavby Oprava 
místní komunikace – ulice Osvobození, byla uzavřena Smlou-
va o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Čes-
ká telekomunikační infrastruktura a. s.
Se Společenstvím vlastníků bytového domu Opletalova 27, 29 
byla uzavřena Smlouva o  právu provést stavbu Revitalizace 
a  snížení energetické náročnosti bytového domu, která čás-
tečně zasahuje do pozemku ve vlastnictví města. 

Byla uzavřena Smlouva o  právu provést stavbu Adamov – 
úprava DS, Černá se společností E.ON Distribuce a. s.
Rada města Adamova schválila provedení přezkoumání hos-
podaření Města Adamova za rok 2017 Krajským úřadem Jiho-
moravského kraje.
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České re-
publiky z. s. bylo schváleno poskytnutí finančního daru z roz-
počtu Města Adamova ve výši 2.000,- Kč.
Na  základě doporučení Komise sociální a  výchovně vzdělá-
vací nebylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
13.000,- Kč z rozpočtu Města Adamova Lesní mateřské školce 
Sedmikrásek, z. s. na její provoz v r. 2017.
Rada města Adamova schválila poskytnutí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu Města Adamova ve výši 6.900,- Kč FK Adamov, z. 
s. a dotace ve výši 12.000,- Kč Svazu tělesně postižených v Čes-
ké republice z. s.
Byly schváleny změny rozpisu rozpočtu č. 2/2017 a 3/2017.
Rada města Adamova vzala na vědomí zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „HASIČSKÁ 
ZBROJNICE - Přístavba, St. úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, 
parc. č. st. 47, 458/17“ a  zaslala zadávací dokumentaci veřej-
né zakázky malého rozsahu ke kontrole poskytovateli dotace.
ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizaci byl schválen záměr 
zřídit ve  školním roce 2017/2018 přípravnou třídu pro děti 
s odkladem školní docházky na ZŠ a MŠ Adamov.
Na  závěr byl schválen program 17. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat ve středu 3. května 2017.
Na 59. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 5. 2017 
vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 27. zasedání 
Kulturně informační komise, které se konalo dne 18. 4. 2017.
Byla ukončena smlouva o výpůjčce kotce pro psy umístěného 
v útulku v Blansku. 
Byl schválen dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 3/2015 – Spi-
sový a skartační řád.
Na realizaci stavebních prací v  rámci projektů „Snížení ener-
getické náročnosti objektů MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 a MěÚ 
Adamov, U kostela 1“ byla uzavřena Smlouva o dílo se společ-
ností VESTAV group, s. r. o., která podala ve výběrovém řízení 
nejvýhodnější nabídku.
Na  základě žádosti nájemce bytu ve  vlastnictví Města byla 
k 30. 6. 2017 dohodou ukončena Smlouva o nájmu bytu v by-
tovém domě Komenského 6 v Adamově. 
Se společností Česká spořitelna, a. s. byla uzavřena Smlouva 
o  umístění a  provozování peněžního bankomatu v  prostoru 
u domu služeb na ulici Družstevní 1.
Na připojení odběrného místa plynové kotelny k  lokální dis-
tribuční soustavě na  hladině nízkého napětí byla uzavřena 

NÁZEV POPLATKU SPLATNOST SAZBA POPLATKU POZNÁMKA
POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a každého dalšího psa téhož držitele 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. 4/2015 SS 1340002017
ZAHRÁDKY 31. 1. 2017 dle uzavřené smlouvy SS 10122131
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smlouva mezi Městem Adamov a společností Energo Adamov 
s. r. o. 
Se společností E.ON Distribuce, a. s. byla uzavřena Smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění kabe-
lů NN a VN realizované v rámci stavby „Adamov, Osvobození 
– přeložka VN a NN“ na pozemku parc.č. 237/2 v k. ú. Adamov.
S vlastníky stavby technického vybavení na pozemku parc.č. 
st. 1231 v k. ú. a obci Adamov byla uzavřena Nájemní smlouva 
na pronájem této stavby.
Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtové-
ho opatření č. 1/2017.

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na  17. jednání Zastupitelstva města Adamova, kona-
ném dne 3. 5. 2017 byly vzaty na vědomí zápisy z 16. jednání 
Finančního výboru konaného dne 26. 4. 2017 a z 10. jednání 
Kontrolního výboru konaného dne 6. 3. 2017. 
Byl schválen odprodej částí pozemků parc. č. 289/4, 275/3, 274 
a 272 v k. ú. a obci Adamov za celkovou cenu 73.260,- Kč.
Pro novostavbu kabelové přípojky NN na  pozemku parc. č. 
392/2 a  novostavbu distribučního kabelu NN na  pozemku 
parc. č. 535/1 v k. ú. a obci Adamov byla schválena práva pro-
vedení stavby a zřízení budoucích věcných břemen.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo právo provést stavbu 
na části pozemku parc. č. 542/1, do které zasáhne spodní stav-
ba a tepelná izolace prováděné v rámci revitalizace bytového 
domu Dvořákova 262 a 408, Adamov.
Bylo schváleno právo provést stavbu přípojek vody a kanaliza-
ce na pozemku parc. č. 392/2 v k. ú. a obci Adamov k rodinné-
mu domu č. p. 50 na pozemku parc.č. st. 43/1. 
Z rozpočtu Města Adamova byla poskytnuta Moravskému ry-
bářskému svazu, z. s., pobočnému spolku Adamov, neinvestič-
ní dotace ve výši 60.000,- Kč na jeho činnost v roce 2017.
Na  spolufinancování sítě sociálních služeb na  rok 2017 byl 
Městu Blansku poskytnut příspěvek ve výši 140.000,- Kč.
Bylo schváleno uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fon-
du Města Adamova se zaměstnankyní Města Adamova. 
Na realizaci staveb „Zateplení budovy Městského úřadu v ulici 
Pod Horkou 2“ a „Zateplení budovy B v ulici U Kostela 1“ byly 
přijaty dotace z  Operačního programu životního prostředí 
a na dofinancování projektů byly uzavřeny smlouvy o úvěru.
Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2017.
V  souladu s  jednacím řádem Zastupitelstva města Adamova 
byl z průběhu tohoto jednání pořizován videozáznam, který 
byl zveřejněn v místním televizním kanále.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

Nový bankomat v Adamově III
Je to přibližně rok, co jsme avizovali zřízení nového banko-
matu na Ptačině v posledních měsících roku 2016, po přede-
šlých jednáních s Českou spořitelnou, a. s. V květnu 2017 došlo 
k jeho osazení. Občané jej mohou využít v nonstop provozu.
Doplněny budou ještě směrovky a světelná reklama označující 
jeho umístění.

Jedná se o druhý bankomat ve městě po bankomatu umístě-
ném v prostorách obchodního domu A-Centra.
Děkuji všem, kdo se na realizaci toho záměru jakkoliv podíleli.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města

Informace ze svodky událostí 
MP Adamov
Vybrané události z dubna 2017 konkrétně:
 ♦ Strážníky kontaktovala vystrašená matka dospívající dcery, 

o které neměla delší dobu žádné zprávy a která již měla být 
doma. Strážníci provedli pátrání po osobě, kterou nalezli s par-
tou kamarádů. Zřejmě se se svými kamarády tak dobře bavila, 
že zapomněla na čas. Strážníci dceru doprovodili domů, aby 
dohlédli na to, že se v pořádku shledá se svojí matkou. 
 ♦ Tragicky vyhlížející oznámení o  skoku muže z  okna na  ul. 

Pod Horkou, prověřovali strážníci při jedné z  jejich nočních 
služeb. Jak se později ukázalo, muž sice z okna opravdu vysko-
čil, ale jednalo se naštěstí o nízký bytový dům. Při pádu muž 
utrpěl některá zranění, ale doufejme, že nebyla nikterak váž-
ná. Muže i jeho partnerku se strážníci snažili uklidnit, což bylo 
zrovna u partnerky velmi složité. Dále se na místo dostavil vůz 
ZZS a převezl muže k dalšímu ošetření. Věc si převzala hlídka 
OO PČR Blansko, aby prověřila, z  jakého důvodu muž z okna 
vyskočil a zda tak učinil dobrovolně. 
 ♦ Na kontrolu domácnosti, ve které jsou vychovávány děti, se 

opakovaně vydaly pracovnice orgánu sociálně - právní ochra-
ny dětí v Blansku. Bohužel se nesetkaly s úspěchem a otec dětí 
se před nimi schoval v místní restauraci. Na místo byl přivolán 
strážník MP Adamov, který se snažil muži vysvětlit, aby spolu-
pracoval a nečinil si situaci ještě těžší. Bohužel ani strážníkovi 
se nepodařilo muže přesvědčit, a tak pro tento den odjely pra-
covnice s  částečnou nepořízenou, avšak z  výjezdu strážníků 
a z dění na místě byl vytvořen úřední záznam, který bude dále 
použit při projednávání situace v rodině. 
 ♦ Strážníkům byl předán do péče pes, který se přidal k výlet-

níkům kochajícím se krásami Adamova. Pejsek byl převezen 
na  služebnu MP Adamov a  zanedlouho se podařilo dohle-
dat jeho majitele, kterému byl předán. Majiteli byla udělena,  
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řekněme, symbolická bloková pokuta za  porušení vyhlášky 
města Adamova, jelikož se mu pejska podařilo rychle vrátit zpět. 

Mgr. Vítězslav Červený
 vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 9. 5. 2017 Bohuslav Böhm, 82 roky, Sadová 27
 9. 5. 2017 Jana Páčová, 75 roků, Komenského 11
 10. 5. 2017 František Hloušek, 88 roků, Opletalova 32
 10. 5. 2017 Milada Bendová, 83 roky, Údolní 2

 11. 5. 2017 Zdenka Siverová, 75 roků, Sadová 20
 16. 5. 2017 Jaroslava Minaříková, 85 roků, Zahradní 6
 16. 5. 2017 Marie Jirků, 70 roků, Družstevní 5
 18. 5. 2017 Lubomír Benda, 90 roků, Údolní 2
 24. 5. 2017 Antonín Václavek, 84 roky, Krátká 7
 28. 5. 2017 Jan Gryz, 70 roků, Sadová 20

Blahopřejeme k sňatku
 20. 5. 2017 Martin Steffan – Kateřina Šnajdrová, sňatek 

Městský úřad Adamov

Úmrtí
 21. 4. 2017 Jaroslava Kocourková, roč. 1944, Opletalova 29
 8. 5. 2017 Jakub Chvátal, roč. 1987, Boskovice

Události ve městě
Kroniky města na webu
Město Adamov nově vkládá na  své webové stránky digitali-
zovanou kroniku města. Prozatím je na webových stránkách 
ke stažení kronika z roku 1922 - 1927. Postupně budou vloženy 
všechny kroniky, které jsou digitalizované.
Přejeme vám jen samé zajímavé listování historií města.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Dokument Vranovsko-Křtinský 
Lichtenštejnský areál
Město Adamov umístilo do  televizního vysílání TV Adamov 
dokument VRANOVSKO-KŘTINSKÝ LICHTENŠTEJNSKÝ AREÁL. 
Lichtenštejnské parkové úpravy sehrály v dějinách Moravské-
ho krasu významnou roli při formování počátků turismu, a to 
již od konce 18. století. Jejich cílené vnášení do oblasti mezi 
Vranovem (u Brna) a Křtinami lze chápat nikoliv jednotlivě, ale 
jako vytváření promyšleného krajinného celku – areálu.
Nejstarší fází místních romantizujících úprav není výstavba li-
terárně známého adamovského zámku (1806 – 1809) s přileh-
lou zahradou, parkem, oborou, vyhlídkou Kolonádou či prá-
ce na Novém hradě, ale snaha o obdobné úpravy u Josefova. 

Tam byly cíleně esteticky upraveny („Verschönerungen“ – tj. 
okrášlení) jeskyně Jáchymka, Býčí skála a Kostelík (nejpozdě-
ji od roku 1796), a to jejich vnitřní, tak i rozsáhlé vnější partie 
v okolí. O něco později, po roku 1800, se upravovala i vzdále-
nější jeskyně Výpustek. Projekt komponovaného parku ang-
lického 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.
Na dokument se můžete podívat i na Youtube kanále města 
Adamova

Objemný odpad patří 
na sběrný dvůr
Žádáme občany, aby nepotřebný objemný odpad z  domác-
ností neukládali ke kontejnerům na směsný a tříděný odpad, 
ale odváželi jej v  průběhu roku přímo na  sběrný dvůr firmy 
GAMA J+P, s. r. o., Kolonie 302, Adamov nebo využili jarního 
mobilního svozu velkoobjemových kontejnerů. Jiná místa pro 
odkládání objemného odpadu nejsou dovolena. Uložení od-
padu mimo vyhrazená místa bude posuzováno jako vytváření 
černé skládky pod pokutou od 1 000 Kč. Svozová firma objem-
ný odpad neodváží, jeho odvoz na sběrný dvůr si musí zajistit 
každý sám a na své náklady. Odvoz tohoto odpadu je možné si 
za úplatu domluvit i s provozovatelem sběrného dvoru v Ada-
mově (tel. 516 446 440).
Jedná se o odpad z rekonstrukce bytů, nábytek, pohovky, dve-
ře, podlahové krytiny, televizory atd. Nejhorší situace je dlou-
hodobě na ul. P. Jilemnického (konec ulice), u křižovatky před 
bytovým domem Sadová 16 - 20 a v poslední době i u kontej-
nerů na ul. Mírová. 

Odbor SMM 
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Jak funguje v ČR systém 
třídění a recyklace odpadu?
Češi mohou třídit odpad už do více než 272 tisíc ba-
revných kontejnerů. S  naprostou samozřejmostí to 
dělají už bezmála ¾ obyvatel v ČR. Díky jejich odpo-
vědnosti se tak ročně vytřídí kolem půl milionu tun 
odpadu. V roce 2015 lidé v obcích a městech vytřídi-
li přes 565 tisíc tun papíru, skla, plastů, nápojových 
kartonů a  kovů. Zdánlivě nepotřebným odpadům, 
tak díky třídění dali druhou šanci. V barevných kon-
tejnerech, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž 
cesta vytříděného odpadu nekončí, ale naopak začí-
ná. 
Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové fir-
my na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na druhot-
nou surovinu pro další zpracování. Pomocí dopravníků se od-
pad dopraví do třídící kabiny. Tady obsluha linky odpady dál 
dotřídí na různé druhy, podle materiálového složení nebo po-
dle požadavků konečných zpracovatelů. Z projíždějícího pásu 
lidé vybírají správné druhy odpadů a shazují je do velké klece, 
která je umístěna pod kabinou. Roztříděné odpady se pak li-
sují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům – buď jako 
druhotná surovina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů upra-
vených na druhotnou surovinu se pak pomocí recyklace vyrá-
bí buď úplně nové výrobky, většinou se ale přidávají k dalším 
surovinám pro výrobu nových předmětů. To je třeba případ 
papíren nebo skláren, kde se sběrový papír a skleněné střepy 
přidávají k primárním surovinám. Vytříděné odpady se k nám, 
tedy díky materiálovému využití, vrací v podobě nových vý-
robků. 
Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na  do-
třiďovací lince až na  konec dopravního pásu a  vyřazují se 
do odděleného kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten buď putuje 
na skládku, nebo do spalovny, kde se využívá k výrobě tepla 
a elektrické energie. Podrobnější informace o třídění a recyk-
laci odpadů naleznete i na www.jaktridit.cz.
V  Adamově máme 39 kontejnerů na  plast, 41 kontejnerů 
na papír, 38 zvonů na sklo a 54 nádob na rostlinný bioodpad. 
K ukládání rostlinného bioodpadu ze zahrad jsou určeny vel-
kokapacitní kontejnery a kóje na větve na mezideponii v  lo-
kalitě Kolonie. Rozměrnější odpady a předměty, které nepatří 
do kontejnerů na komunální odpad, kovy, nebezpečný odpad 
aj. lze uložit na sběrný dvůr umístěný na Kolonii 302 v Adamo-
vě. Otevírací doba sběrného dvoru je Po, St, Pá: 10.00 – 18.00 
hod. mimo státem uznané svátky, tel. 516 446 440. 

Proč je důležité třídit staré 
elektro? 
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým 
papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při 
úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují ne-
bezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty 
se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a po-
škozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro 
do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, 
kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suro-
viny a materiály ke znovuvyužití. 

Kde jsou červené kontejnery, zjistíte rychle na www.cervene-
kontejnery.cz. 
V Adamově se červené kontejnery nachází na ul. Komenského, 
Družstevní a P. Jilemnického.

Věděli jste, že:
Nejčastěji do  červených kontejnerů vyhazujeme varné kon-
vice? V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vha-
zovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 
2005?  Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,67 kg 
elektra? 
V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. 
Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 
30 kg na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke  sníže-
ní produkce nebezpečných odpadů o  36 kilogramů? Stejné 
množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za  rok 9 do-
mácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12 - 18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozaříze-
ním do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií? 
Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupo-
vanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektro-
nickou hračku jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníko-
vých plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2? 
Stejné množství CO₂ vyprodukuje automobil, který ujede 
vzdálenost mezi Prahou a Ostravou. 

Co patří do červených kontejnerů?
 • mobilní telefony, vysílačky, navigace;
 • přehrávače mp3, discmany, rádia;
 • notebooky, klávesnice, myši;
 • baterie a nabíječky,
 • kalkulačky, budíky;
 • elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
 • menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, 
drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
 • fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
 • žehličky, ruční vysavače;
 • další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
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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 červen 2017
čtvrtek 1. 6. Promítání filmu od 15:00 
pátek 2. 6. Den dětí 
úterý 6. 6. Útok bakterií na zastávce 
středa 7. 6. Vaříme po Anglicku… 
čtvrtek 8. 6. Promítání filmu od 15:00 
pátek 9. 6. Na den vědcem 
úterý 13. 6. Posezení a pokec 
středa 14. 6. Plavání v Blansku 
čtvrtek 15. 6. Promítání filmu od 15:00 
pátek 16. 6. Detektivní odpoledne 
úterý 20. 6. Posilovna zdarma 
středa 21. 6. Tvořivá dílna 
čtvrtek 22. 6. Promítání filmu od 15:00 
pátek 23. 6. Logika stranou jde 
úterý 27. 6. Posezení a pokec 
středa 28. 6. Plavání v Blansku 
čtvrtek 29. 6. Čaj o čtvrté 
pátek 30. 6. Slavnostní zakončení školního roku na Čajce 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

AKCE na ČERVEN:
Čtvrtek 1. 6. 2017
VODNÍ PŘESTŘELKA
K mezinárodnímu dni dětí připraví MKM pro všechny děti zá-
bavné odpoledne v podobě vodní přestřelky. Akce se bude ko-
nat od 15:00 hodin na hřišti P. Jilemnického. S sebou si přineste 
pouze vodní pistolky a děla. 

Středa 7. 6. 2017
VYRÁBÍME LAPAČE SNŮ
V městském klubu mládeže si vyrobíme indiánské lapače snů. 
K jejich výrobě budete potřebovat pouze silnější drátek stoče-
ný do kruhu, nebo ohebnou větvičku a peříčka. Bavlnky, pro-
vázky a korálky budou pro vás připraveny. 
Začátek v 15:30 hodin. 

Středa 14. 6. 2017
FLORBALOVÝ TURNAJ 
Florbalový turnaj pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o drobné odměny. S sebou si přineste florbalové hokejky. 
Start v 16:00 hodin.

Pátek 23. 6. 2017
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - POHÁDKOVÝ LES
Od 15:30 hodin na hřišti za ZŠ Ronovská společně ukončíme 
závěr školního roku. Čeká vás odpoledne plné zábavy a  po-
hádkových postav. Pro všechny zúčastněné bude připraven 
had z kynutého těsta. Na akci je přislíbena také účast adamo-
vských hasičů. 

 Zaměstnanci Městského klubu mládeže

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov

www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

Čtvrtek 1. 6. 2017 

VODNÍ  PŘESTŘELKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K mezinárodnímu dni dětí připraví MKM pro 
všechny děti zábavné odpoledne v podobě vodní 

přestřelky. 

 Akce se bude konat od 15:00 hodin na hřišti P. 
Jilemnického.  

S sebou si přineste pouze vodní pistolky a děla.  
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ADAMOV 2017 
 
 
TANEČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY 

MODERNÍHO VÝRAZOVÉHO TANCE  

PRO DĚTI OD 6 DO 11 LET                              

 

 
KOLO-KOLO 

SPOLEK PRO INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ 
DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE 

 

• děti se seznámí, jak se dá využít prostor a podlaha k tancování, 
• tvořit na zadané téma ve skupině, ve dvojici (kontaktní improvizace), 
• tančit s rekvizitou, 
• každý den turistický výlet do přírody (Alexandrova rozhledna, zvířecí 

farma, Švýcárna, grilování na zahradě), 
• na závěr dílen ukázka pro rodiče 

I. turnus:  10. 7. - 14. 7.  II. turnus:  31.7. - 3. 8.  III. turnus:  21. 8. - 25. 8. 

REŽIM DNE:    8:00 - 10:00   taneční dílny 

      10:00 - 12:00  výlet do přírody 

      12:00 - 13:00  oběd, odpočinek 

      13:00 - 14:30  taneční dílny a odchod domů 

KAPACITA OMEZENA NA TURNUS MAX. 15 DĚTÍ (přihlášky posílejte ve tvaru: 
jméno, datum narození, vybraný turnus a kontakt na rodiče na e-mail: 
info@kolokoloadamov.cz) 

CENA: 1.600 Kč (oběd, svačina + pitný režim v ceně) 
KDE: Mírová 493, Adamov (v nových prostorách spolku KOLO-KOLO, 5 minut 
od vlakové a autobusové zastávky) 

INFO: tel. 602 463 444 
e-mail: info@kolokoloadamov.cz, www.kolokoloadamov.cz 



8

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov

www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

 
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM 

ROKEM 
- POHÁDKOVÝ LES 

Pátek 23. 6. 2017 

Od 15:30 hodin na hřišti za ZŠ Ronovská 
společně ukončíme závěr školního roku.

Čekat na vás bude odpoledne plné zábavy
a pohádkových postav.

Pro všechny zúčastněné bude připraven had 
z kynutého těsta.

Na akci je přislíbena také účast adamovských 
hasičů. 
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Vzpomínka
Už jen kytičku na  hrob Ti 
můžeme dát, zapálit svíci 
a tiše vzpomínat. 

Dne 4. června by oslavil 
své 55. narozeniny pan Ja-
roslav Forejtník. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte prosím s námi.

Děkuje maminka 
a sestra s rodinou.

Dne 22. května uplynul je-
den rok od úmrtí paní Bo-
ženy Tomáškové. 
Kdo jste jí znal a  měl rád, 
věnujte jí, prosím, tichou 
vzpomínku. 

Stále vzpomíná manžel 
a dcery s rodinami. 

Dne 27. května si připo-
meneme nedožité 87. na-
rozeniny pana Vladislava 
Zachovala.

Za tichou vzpomínku 
všem, kdo ho znali, 

děkují syn Pavel a dcera 
Petra s rodinami.

Dne 5. června uplyne rok 
od  úmrtí naší drahé ma-
minky, babičky a  praba-
bičky - paní Věry Caskové. 

Za vzpomínku 
děkují dcery Alena 
a Věra s rodinami 

Osud nevrátí, co vzal, jen 
bolest v  srdcích a  očích za-
nechal.

V  pondělí 5. června vzpo-
meneme už 20. výročí 
úmrtí paní Marty Spěvá-
kové, pracovnice OTK pro-
vozu 10.

Za tichou vzpomínku 
všem děkují manžel, syn 

Mirek a dcera Martina.

Dne 14. června vzpomene-
me první výročí úmrtí paní 
Marie Hlouškové.

Stále vzpomínají 
manžel, synové 

a dcera s rodinami.

Dne 26. června vzpome-
neme druhé výročí úmrtí, 
kdy nás opustil náš milo-
vaný manžel a  dědeček, 
pan Jaromír Pilát.
Kdo jste ho znali a  měli 
rádi, vzpomeňte s námi. 

Za tichou vzpomínku 
všem děkují manželka, 

maminka, sestra 
a synové s rodinami. 

Dne 28. června uplyne 15 
let od úmrtí mého manže-
la, tatínka, dědečka a pra-
dědečka, pana Rudolfa 
Procházky. 
Kdo jste ho znali a  měli 
rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 

Stále vzpomínají 
manželka Helena 

a dcera Věra s rodinou.

Děkujeme všem, kteří se dne 2. května přišli naposledy rozlou-
čit s paní Julií Zachovalovou, za květinové dary a projevenou 
soustrast.

Syn Pavel a dcera Petra s rodinami
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Pozvánka na výstavu 
Jižní Morava očima Libuše Šuleřové
Ve  výstavní síni Společenského centra MKS v  Adamově při-
pravil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek výstavu prací 
výtvarnice Libuše Šuleřové. Slavnostní vernisáž se uskuteční 
v neděli 4. června v 15:00 hodin. Výstavu uvede Karel Miro-
slav Kučera a Jaroslav Budiš, v hudební části vystoupí básník 

a  písničkář Karel Miroslav Kučera s  klavíristou Pavlem Šašin-
kou. K návštěvě jste zváni od 4. 6. do 13. 6. 2017, a to v pondělí 
- pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin. 
V sobotu je zavřeno.
Adamovská výstava se váže k významnému osobnímu jubileu 
autorky. Libuše Šuleřová, rodačka z Přerova, je svým životem, 
pedagogickou činnosti i  tvorbou spojena s Moravou, nejvíce 
se Znojmem a Brnem, kde žije. Vystudovala Střední umělecko-
průmyslovou školu v Uherském Hradišti, absolvovala Výtvar-
nou katedru Filozofické fakulty UP v Olomouci, měla řadu vý-
stav doma i v zahraničí.
V její tvorbě je zastoupena malba, podmalba na skle i knižní 
ilustrace. Autorka vidí svět kolem sebe svým osobitým po-
hledem. Z jejích obrazů a obrázků prosakuje radost a pohyb, 
atributy všeho živého i neživého zachyceného a ztvárněného 
uvnitř rámů. Nejeden z nich přitáhne oko diváka, je vytvořen 
jako součást díla, které nejen ohraničuje, ale také invenčně do-
tváří. Jednou částí její tvorby prolíná brněnská tematika, další 
už je plná tónů Moravy. Její radost z života a bytí můžete na-
čerpat i na naší výstavě.

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 ČERVNU 2017 SI VÁS 
DOVOLUJEME POZVAT….

 Î 4. – 13. června 2017
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského ul.
Výstava LIBUŠE ŠULEŘOVÁ – 
MORAVA MALOVANÁ 
Ve dnech 4. až 13. června můžete zavítat na výstavu malířky 
Libuše Šuleřové. Vernisáž výstavy se koná v neděli 4. června 
2017 v  15:00 hodin ve  výstavní síni MKS na  Komenského 6.  
Výstava je otevřena v  pracovních dnech v  době od  14:00 
do 17:00 hodin a v neděli od 14:30 do 17:00 hodin.

 Î 11. června 2017
Zájezd: KONCERT MARTINA 
HAMMERLE BORTOLOTTIHO 
Vydejte se spolu s námi na koncert (v Adamově už dobře zná-
mého) skvělého Martina Hammerle Bortolottiho do  jízdárny 
zámku ve Valticích. 
Spoluúčinkují: Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, Sym-
fonický orchestr ZUŠ Jihlava, Dana Fučíková (soprán), sbormis-
tr Pavel Salák, dirigent Jan Nosek. Na  programu jsou slavné 
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operní a operetní árie a ukázka ze zapomenuté opery Templá-
ři na Moravě. 
Začátek koncertu je v 16:00 hodin, odjezd z Adamova v 12:30 
hodin. Cena zájezdu: 430 Kč
Přihlášky: na tel. 607 518 104

 Î 16. června 2017 
Začátek: v 16:30 hodin 
OSMÝ ROČNÍK TRADIČNÍHO 
ADAMOVSKÉHO MEDOBRANÍ
Již tradiční 8. ročník adamovského medobraní u manželů Ry-
bářových se bude konat 16. 6. 2017 v 16:30 hodin na ulici Fibi-
chova 205/20. Vedle již tradiční ukázky vytáčení medu bude 
letošní ročník zaměřen na ukázku získávání mateří kašičky. Zá-
jemci o účast na této akci se mohou hlásit na tel. 607 518 104.

 Î 17. června 2017  
Zájezd: nový muzikál „BRNĚNSKÉ KOLO“
muzikál z brněnských pověstí a legend
Také v  letošním roce můžete patřit mezi diváky, kteří spo-
lu s námi zavítají na představení uváděná pod širým nebem 
– na Biskupském dvoře v Brně. Připraveny pro toto prostředí 
jsou nejen již známé muzikálové kusy, ale také novinka z dílny 
pánů Slováka – Štěpána – Šotkovského. 

Muzikál  Brněnské kolo  se 
dotýká historických i  míst-
ních vazeb, a to hned na ně-
kolik způsobů. Jednak se 
v něm zjevuje příběh zřejmě 
nejslavnější brněnské legen-
dy (té o koláři Birkovi, který 
údajně během jediného dne 
dokázal porazit strom, vyro-
bit z něj kolo a dokutálet jej 
z Lednice až do vzdáleného 
Brna). Dále se v  něm obje-
vuje řada postav spojených s Brnem, ať historických či legen-
dárních (od Babinského přes Natašu Gollovou až k bratřím Po-
spíšilům). Také vypráví legendu novou, příběh o tom, že „br-
něnské kolo“ je vlastně krycí název pro tajemný stroj, utajeně 
v Brně zkonstruovaný na konci 19. století samotným Thoma-
sem Alvou Edisonem.
Konečně pak se jeho příběh týká i  instituce, jíž je Biskupský 
dvůr součástí. Moravské zemské muzeum slaví totiž v letošním 
roce 200 let své existence. A právě muzejní budova na Zelném 
trhu skrývá v  našem příběhu večer po  uzavření nejedno ta-
jemství týkající se brněnských pověstí a legend. Navíc v ní zů-
stanou ukryti jak trojice dětí, které pátrají po svém zmizelém 
„strejdovi“, tajemném vědci Cajthamlovi, tak dvojice grázlíků 
Vingl a Maňas, kteří si dělají zálusk na nejproslulejší artefakt 
muzea, samotnou Věstonickou Venuši…

 Î 21. června 2017
Zájezd: MDB – ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ 
I  další představení, které uvádí Městské divadlo Brno, mělo 
svoji premiéru nedávno – v květnu letošního roku. 
"Krev je krev, drama o ženách, které bohovaly."
Když v roce 2012 vyšel román Žítkovské bohyně od brněnské 
rodačky Kateřiny Tučkové, byla to knižní senzace roku. Magic-
ký příběh, který je dílem fikce a dílem vychází ze skutečných 
událostí, se odehrává na  Moravských Kopanicích v  obci Žít-
ková. Strhujícím způsobem pojednává o  osudu žen jednoho 
rodu, který sahá až do 17. století k procesům s čarodějnicemi 
a končí v současnosti. Tyto tajemné ženy byly nadané nadpři-
rozenými schopnostmi. Uměly léčit, zaříkávat, věštit, přičaro-
vat lásku, ale i uřknout, což jim v každé době přinášelo mnohé 
strasti, a zvlášť pak ve dvacátém století v časech totality.
Hlavní postavou románu i  dramatizace je Dora Idesová, po-
slední ženský výhonek rodu žítkovských bohyní. Jejich umění 
se však nenaučila. Vystudovala etnografii a rozhodla se o nich 
napsat vědeckou studii. Při pátrání po svých předcích odha-
luje neuvěřitelné osudy a souvislosti a přes ně objevuje neje-
nom stále stejné modely lidských povah a jednání, ale i sebe 
samu. Rozplétajíc úděly žítkovských žen pomalu zjišťuje, že 
i ona je součástí tajemné tradice, třebaže se bohyní nestala.
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 Î 22. června 2017 
Společenské centrum MKS Adamov, 
začátek v 9:30 hodin
Dopoledne s pohádkou: BUDULÍNEK
V tomto školním roce poslední představení uváděné v rámci 
„Dopoledne s pohádkou“ odehrají herečky z Divadla Úsměv. 
Představení je připraveno do  sálu Společenského centra 
na Horce. Vstupné: 40 Kč 

 Î 23. června 2017 
Společenské centrum MKS Adamov,  
začátek v 16:30 hodin
Výstava: VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ ADAMOV 
Poslední dny školního roku 2016 – 2017 můžete zavítat 
do Společenského centra MKS na výstavu prací žáků Základní 
umělecké školy v Adamově. 
Bližší informace najdete na plakátech. 

 Î 26. června 2017 
Společenské centrum MKS Adamov,  
začátek: v 15:00 hodin 
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
Přijďte si spolu s námi hrát a soutěžit. Čekají vás veselé a pa-
měť trénující dvě hodiny zábavy. Patronem akce je paní Dag-
mar Kolaříková, majitelka Zahradnictví Útěchov. 
Vstup volný. 

 Î 27. června 2017 
DPS Adamov, začátek: v 9:00 hodin 
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT…“
Poslední setkání před prázdninovou přestávkou s  nabídkou 
knih, společenským okénkem i  tříminutovým čtením vám 
umožní se „předzásobit“ čtivem na prázdniny. Vstup volný. 
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Dozvuky Salonku dětských 
adamovských výtvarníků
Po úspěšném Salonku dětských adamovských výtvarníků, kde 
stejně jako loni byla jedním z partnerů také společnost Eden 
Europe, byly zástupci společnosti Eden vybrány některé dět-
ské obrázky, jako žhaví kandidáti pro zvětšeniny v centru měs-
ta. Ze zvolených obrázků hodlá Eden vybrat čtyři dětské moti-
vy, které nahradí stávající výzdobu jejich haly v centru města. 
Nové obrázky budou odhaleny na konci června 2017 u příleži-
tosti zakončení školního roku. 
„Během salonku se objevila spousta zajímavých a  velice 
pěkně ztvárněných dětských motivů. Ze všech prací jsme vy-
brali několik adeptů pro toto ozvláštnění centra města.“ říká 
Zbyněk Husák, ředitel společnosti. „Od  loňska se nám sešlo 
velké množství kladných ohlasů na výzdobu, která zpříjem-
ňuje nejen místním cestu do  práce, na  nákup či posezení 
v parku. Zvětšeniny dětských motivů na naší hale se tak stá-
vají pěknou tradicí spojenou se Salonkem a Adamovem sa-
motným.“ dodává. 
Společnost Eden Europe patří mezi přední evropské výrobce 
regálových systému pro obchodní řetězce. Letos oslaví 10. vý-
ročí působení v Adamově jako obchodně - výrobní společnost. 
Pro podporu výroby a  průmyslové tradice v  Adamově Eden 
neustále hledá zájemce o práci na všech výrobních postech. 
K  informaci spolupořádající firmy Eden přidává Městské kul-
turní středisko Adamov také jednu – skutečně už poslední in-
formaci k letošnímu salonku.
V letošním roce jsme „zavedli“ jednu novinku. Tou bylo hlaso-
vání návštěvníků výstavy, které určilo vítěze kategorie „cena 
návštěvníků výstavy“. Všichni příchozí obdrželi při vstupu 
na výstavu molitanovou žlutou kuličku, kterou mohli umístit 
k  práci, která se nejvíce líbila jim. My jsme kuličky na  úplný 

závěr spočítali a můžeme vám oznámit, že „cenu návštěvníků 
výstavy“ získává práce  NA NAŠEM KOMÍNĚ SEDÁVÁ ČÁP..,
kterou zhotovily děti z MŠ Jilemnického, třídy Veverek.
Dětem cenu předáme na květnovém setkání s pohádkou.

Pochod pro život
V sobotu 22. dubna proběhl v Praze již po sedmnácté tzv. „Po-
chod pro život“, kterého se zúčastnilo více než pět tisíc lidí z 
celé republiky, mezi nimi i někteří adamovští farníci. Program 
Národního pochodu pro život a rodinu byl zahájen mší svatou 
ve svatovítské katedrále a pokračoval i přes nepřízeň počasí v 
parku na Klárově, kde organizace „Hnutí pro život“ představi-
la veřejnosti své projekty, např. projekt „Nesoudíme, pomáhá-
me“, jenž nabízí pomoc ženám, které čekají dítě a okolí nebo 
okolnosti je nutí k podstoupení potratu. Projekt vznikl na zá-
kladě zkušeností Linky pomoci, kde se ženy shodně svěřují, že 
kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Z Klárova pak vyšel 
průvod rodin s dětmi, v čele s kardinálem Dominikem Dukou, 
některými biskupy a kněžími, politiky a známými osobnost-
mi, který pokračoval centrem Prahy až na Václavské náměstí, 
kde byl celý program kolem 16. hodiny ukončen zpěvem čes-
ké hymny. Pochod byl jedenkrát zastaven skupinou asi dvaceti 
demonstrantů, kteří s nenávistnými transparenty proti tradič-
ní rodině vulgárně pokřikovali, ale byli policií bez použití násilí 
odděleni od průvodu. Tento průvod nebyl demonstrací proti 
potratům, naopak byl to pochod pro život, pro obnovu kultu-
ry života, vyjádření úcty k životu od početí do přirozené smrti. 
Velice dobrá organizace akce přispěla k jejímu hladkému prů-
běhu. Toto ocenily zvláště rodiny s dětmi. 

Významné výročí
Ludvík Šumbera – 100. výročí narození
Narodil se 12. června 1917 v  Pet-
rovicích. Když mu byly tři roky, ro-
diče koupili restauraci a řeznictví 
v Adamově a od té doby žil s  ro-
diči a  starší sestrou v  Adamově. 
Zde vychodil obecnou a měšťan-
skou ško lu. U  adamovského řez-
níka Josefa Hudce se vyučil hos-
tinským a řezníkem. V této profesi 
pracoval s rodiči v jejich živnosti. 
Jako živnostník byl také organizo-
ván u místních hasičů, kde půso-
bil zejména jako ři dič auta.
V roce 1945 se oženil a s manželkou Annou vychovali tři děti. 
Po svatbě manželé Šumberovi pracovali spolu, napřed v jejich 
řeznictví, později v Masně a nakonec v adamovském obchod-
ním domě v samoobsluze. Paní Šumberová žije nyní v Centru 
pro seniory v Blansku.
Pan Ludvík Šumbera byl známou adamovskou osobností. Byl 
to slušný obchodník a dbal na spokojenost zákazníků. Zemřel 
dne 12. dubna 1992 v 73 letech.
Vzpomínají na  něj kromě rodiny a  příbuzných také přátelé, 
známí a bývalí zákazníci.

MK
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Ze setkání s Arnoštem Goldflamem Laura Jirků na výstavě prací Ladislava 
Nečase a Drahoslava Macka



15

Ze školních tříd
MŠ Ptačina

Činorodé jaro
Jak se zpívá v  jedné úžasné písničce od pana Uhlíře a Svěrá-
ka „zažít nudu, jó, to vadí..“, nemohli jsme ani ve školce něco 
takového dopustit. V měsíci dubnu a květnu jsme stihli mno-
ho různorodých a zajímavých aktivit. Jako první se zúčastni-
lo deset malých tanečníků sokolské akademie, kde tancovali 
na  ústřední píseň z  filmu Saxana. Děti tímto reprezentovaly 
naši školku, získaly diplom a spoustu drobných cen a dobrů-
tek, které jim byly zaslouženou odměnou.
Dále jsme začali pracovat na  našem novém projektu. Získali 
jsme zpátky pozemek vedle školky, ze kterého plánujeme vy-
tvořit tzv. přírodní zahradu. Vzhledem k tomu, že není v našich 
silách všechnu práci odvést sami a také jsme chtěli, aby se ro-
diče více zapojili do dění školky a byli více aktivní a zaintereso-
vaní, uspořádali jsme brigádu. Poprosili jsme o pomoc. Něko-
lik rodičů nám opravdu přišlo, i přes docela nepříznivé počasí, 
na pomoc, za což jim ještě jednou moc děkujeme. Zvládli jsme 
mimo jiné z bývalého pískoviště založit vyvýšené záhony, kde 
si děti samy vysejí základní druhy zeleniny. Tím se naplní je-
den z nejzákladnějších a nejsmysluplnějších aspektů výchov-
ně - vzdělávacího procesu, a to prožitek. Není lepší prostředek 
k tomu, jak pochopit a zapamatovat si, jak věci fungují, než si 
všechno osahat a prožít všemi smysly. Máme na zahradě ještě 
spoustu plánů, ale vše má svůj čas. A koho mrzí, že se nemo-
hl zúčastnit brigády, může být v klidu. Termín té další na sebe 
nenechá dlouho čekat.
Na  konci dubna se koná tradiční  pálení čarodějnic. A  vzhle-
dem k tomu, že na zahradě máme i ohniště, uspořádali jsme 

pálení právě tady. Na ohništi plánujeme pořádat táboráky čas-
těji. Tam už by se ovšem neupalovaly čarodějnice, ale něco da-
leko lepšího. Naší ambicí jsou častější společná setkávání za-
městnanců školky, dětí a jejich rodičů.
A konečně začátkem května jsme se vypravili kousek za Ada-
mov a vyjeli jsme na výlet. Zamířili jsme do Domu přírody Mo-
ravského krasu. Tam byl pro nás připraven program, který se 
zabýval životem netopýrů. Děti se dozvěděly spoustu zajíma-
vých informací, zahrály si na  netopýry, poslechly si netopýří 
pohádku.
A to by bylo to nejzásadnější, co se na jaře v naší školce dělo.

Mgr. Ivana Drlíková

ZŠ Komenského

Zpráva z exkurze do Brna
Ve  středu 22. března jsme v  rámci projektu Cesta za  pozná-
ním společně vyrazili do Brna na exkurzi. Jeli jsme autobusem, 
který nás dovezl blízko ke hradu Špilberku. Na Špilberku jsme 
se podívali do kasemat, kde jsme prošli dlouhými chodbami. 
Mohli jsme tam vidět mučírny, které byly opravdu kruté, míst-
nost pro vězně, místnost na skladování jídla nebo také míst-
nost, kde se spalo. 
Po návštěvě Špilberku jsme se jeli podívat na letiště do Tuřan, 
abychom se dozvěděli, jak to na  letišti probíhá. Ještě před-
tím jsme se byli podívat na orloj na náměstí Svobody. V Brně 
jsme se také podívali na  sochu Jošta Lucemburského, která 
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stojí na  Moravském náměstí. Ale tam jsme se dlouho nezdr-
želi. Celkově se mi v Brně líbilo. Nejvíce mě zaujaly kasematy 
na Špilberku, protože si neumím představit, že bych tam měla 
žít například já. 

 Tea Ševčíková, 7. A 

ZŠ Komenského

ADAMOVSKÝ SLAVÍK
Ve středu 26. dubna se uskutečnil na naší škole 3. ročník pě-
vecké soutěže s  názvem ADAMOVSKÝ SLAVÍK. Třídní učitelé 
ve spolupráci s učiteli hudební výchovy vybrali chlapce a děv-
čata, kteří jsou pěvecky nadaní a hlavně ty, kteří měli zájem 
se pěvecké soutěže zúčastnit. Žáci měli možnost vybrat si pí-
seň podle vlastního uvážení. Písně to byly jak lidové, tak umě-
lé. Účinkující zpívali sólově. Celkem se zúčastnilo 21 chlapců 
a děvčat od prvního do sedmého ročníku. Škoda, že se nezú-

častnily děti 8. a  9. ročníků. Bohužel někteří účinkující těsně 
před soutěží onemocněli.
Děti byly rozděleny do tří kategorií:
1. ročník - 11 účinkujících
2. - 4. ročník - 4 účinkující 
5. - 7. ročník - 6 účinkujících

I. kategorie
I. A Štěpánková Tereza, Já budu chodit po špičkách

Portugalová Laura Matute, Když jsem já sloužil
Štrajtová Lenka, Pec nám spadla
Smejkalová Kristýna, Adámku náš – 3. místo
Didi Jasmína, Šel zahradník do zahrady
Bergrová Elen, Když jsem jel do Prahy

I. B  Neuman Lukáš, Každý ráno na piano – 2. místo
Bušová Sabina, Kočka leze dírou
Blahová Julie, Já husárek malý – 1. místo

Vítězové III. kategorie
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Kouřilová Viktorie, Běžela ovečka
Martinec Lukáš, Kočka leze dírou

II. kategorie
II.  A Janda Matyáš, Okolo Frýdku – 1. místo
III. B Kořalka Matěj, Vyletěla holubička – 3. místo
 Pilitowská Ema, Tři kříže – 2. místo
IV. B Pečinka Dominik, Tisíc mil

III. kategorie
V. A Pavlíčková Kateřina, U muziky – 1. místo
 Neumanová Lenka, Nebylo by to překrásné? 

(z muzikálu My fair Lady) – 1. místo
 Keprtová Štěpánka , Grónská písnička
VI. A Matula Anton, Keby som bol ptáčkom – 3. místo
 Rotrekl Lukáš, Bláznova ukolébavka – 3. místo
VII. A Bártová Nikola, Klobouk ve křoví
Žáci na medailových pozicích dostali diplom a věcnou odmě-
nu. Ostatní děti obdržely upomínkový list. O pořadí v jednotli-
vých kategoriích rozhodovala porota ve složení Jana Buriano-
vá, Helena Ličková a Monika Nejezchlebová. Porotci měli velmi 
těžkou úlohu, protože výkony jednotlivců byly téměř na stejné 
úrovni.

Jiří Kratochvíl

ZŠ Komenského

Bratří Lví srdce
je název románu Astrid Lindgrenové, kterou jistě všichni znáte 
jako autorku Dětí z Bullerbynu. Tento méně známý příběh není 
příběhem bezstarostného dětství, jak bychom možná čekali, 
přesto je určen pro děti. Stal se předlohou pro divadelní zpra-
cování a my jsme si na něj zajeli s druháky, třeťáky a čtvrťáky 
ZŠ Komenského podívat do divadla Polárka do Brna.
Příběh bratrů Jonatána a Suchárka seznamuje děti přijatelnou 
formou s tématem, o kterém neradi mluvíme – o smrti. Oba 
chlapci se po nešťastné události setkávají v Nangiale – zemi, 
kde člověka nic nebolí, je zdravý a žije se mu dobře. Společ-
nými silami se jim podaří zbavit Třešňové údolí zlého vládce 
Tengila a  zajistit tak mír pro všechny. Na  příběhu chlapců je 
ukázáno, co je v životě důležité - vzájemná pomoc a víra, že 
společně dokážeme všechno…
 Monika Nejezchlebová

ZŠ Komenského

XV. ročník recitační přehlídky 
Setkání s poezií v Adamově
Ve středu 22. března se sešlo v naší Základní škole na Komen-
ského ulici téměř šedesát recitátorů z  deseti základních škol 
regionu. Letošní jubilejní patnáctý ročník oblastní přehlídky 
v uměleckém přednesu se konal v krásném jarním dopoledni 
v promítací síni naší školy. 
Soutěžní porota se letos skládala ze zástupců SVČ Lužánky 
v Brně a posluchačky JAMU. Předsedkyní poroty byla Mgr. Ema 
Málková z pobočky Labyrint, která se svými kolegy připravu-
je dubnovou krajskou přehlídku Dětská scéna 2017. Hlavním 
úkolem poroty bylo povzbudit recitátory a odměnit je za sna-
hu o prožití uměleckého textu a jeho interpretaci.
Osmapadesát recitátorů bylo rozděleno do pěti kategorií po-
dle jednotlivých ročníků. Vavříny vítězství si však mohli od-
nést jen ti nejlepší v každé kategorii. Vítězům naší přehlídky 

srdečně blahopřejeme a  společně se budeme těšit na  další 
ročník Setkání s poezií v Adamově.

Dalimila Hodaňová

Výsledková listina
Kategorie 0. (1.roč.)
1. Barbora Polášková, ZŠ Bílovice nad Svitavou
2. Adéla Richtrová, ZŠ Kunštát
3. Kateřina Šebelová, ZŠ Lysice

Kategorie I. (2.-3.roč.)
1. Tereza Zorníková, ZŠ Lipůvka
2. Jaroslav Theodor Koukal, ZŠ Lysice
3. Markéta Vachová, ZŠ Kunštát

Kategorie II. (4.-5.r.)
1. Adam Chytrý, ZŠ Kunštát
2. Richard Kyzlink, ZŠ Lipůvka
3. Berenika Lepková, ZŠ Kunštát

Kategorie III. (6.-7.r.)
1. Jiří Nezval , ZŠ Rájec-Jestřebí
2. Aneta Zemánková, ZŠ Letovice
3. Hana Nebojsová, ZŠ Lipůvka

Kategorie IV. (8.-9.r.)
1. Sára Eva Něničková, ZŠ Kunštát
2. Vendula Lepková, ZŠ Lysice
3. Kristýna Burantová, ZŠ Lipůvka
cena poroty: Jiří Nezval, ZŠ Rájec-Jestřebí

ZŠ Komenského

Bible kralická
V úterý 4. dubna jsem jela v rámci projektu Cesta za poznáním 
se svojí třídou na exkurzi o Bibli kralické. Společně s naší třídou 
8. A se zúčastnily ještě dvě třídy 7. A a 9. A. Památník Bible leží 
v městečku Kralice nad Oslavou. Vezl nás tam autobus. Cesta 
trvala asi hodinu a půl. 
V Kralicích nám daly paní učitelky propisku a pracovní list k té-
matu a odebrali jsme se na prohlídku. V muzeu nás čekala paní 
průvodkyně. Vyprávěla nám, jak vznikala v obci tiskárna, čím 
a  jak se tisklo atd. Dokonce nám na  staré dřevěné tiskárně 
ukázala princip tisku. Během jejího výkladu jsme si doplňova-
li do pracovních listů odpovědi. Když tato expozice skončila, 
odešli jsme do další, která se jmenovala Labyrint Jana Ámose 
Komenského, prvního biskupa Jednoty bratrské. Tato část je 
věnována J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněné-
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ho velikána české historie. Seznamuje též s významnými osob-
nostmi evropského prostoru konce 16. a 17. století, které za-
sáhly do jeho životních osudů, nebo on do jejich a významně 
ovlivnily jeho život. Poté jsme odešli na Kralickou tvrz, která 
je už sice zříceninou, ale našlo se v ní mnoho archeologických 

nálezů. Po tvrzi následovala prohlídka překrásného Kostela sv. 
Martina. Tím se zakončila prohlídka Kralic. Rozloučili jsme se 
s  paní průvodkyní a  vrátili se do  autobusu, který nás odvezl 
zpět do Adamova.
Z  exkurze jsem si odnesla mnoho zajímavých a  nových po-
znatků. Nejvíce mne zaujala ukázka paní průvodkyně, jak se 
tisklo prvním tiskařským lisem.

A. Mašijová, 8. A

ZŠ Komenského

Exkurze do Prahy 
Dne 11. května jsme jeli s třídou V. A na výlet do Prahy. Všichni 
jsem se sešli v 5:45 na nádraží. Když jsme byli všichni, mohli 
jsme nasednout na vlak, který nás odvezl do Brna. V Brně jsme 
přesedli na  rychlík, který nás zavezl do  Prahy. Tam jsme při-
jeli v  9:06 a  potom jsme se vydali na  prohlídku Václavského 
náměstí. Dále jsme se šli podívat na Staroměstský orloj, který 
se nachází na Staroměstském náměstí. Právě se opravoval, ale 
nic nám nebránilo v  tom, abychom si ho pořádně prohlédli. 
Potom jsme si šli obhlédnout obchod plný čokolády. Ten kdo 
chtěl, tak si mohl nějakou tu čokoládu koupit, ale nikdo si nic 
nekoupil, čokolády byly totiž docela drahé. Když už jsme měli 
sladkého dost, vydali jsme se do  Muzea voskových figurín. 
Uvnitř jsme viděli: Harryho Pottera, Helenu Vondráčkovou, Al-
berta Einsteina, Lady Gagu, Michaela Jacksona a spoustu dal-
ších. 
Dále jsme se prošli po Karlově mostě. Poté už jsme měli hlad, 
tak jsme posvačili na  Kampě. Potom naše kroky směřovaly 
na Petřín, kam jsme vyjeli lanovkou. Nahoře jsme už z dálky vi-
děli Petřínskou rozhlednu, ke které jsme se šli podívat. Na roz-
hlednu jsem se šla podívat i  já a se mnou jen pár mých spo-
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lužáků, protože ne všichni mají rádi výšky. Z  rozhledny jsme 
měli krásný výhled. Když jsme si prohlédli okolí, sešli jsme dolů 
do zrcadlového bludiště. V bludišti jsme zkoušeli, jak bychom 
vypadali jako hubení, dlouzí nebo malí. 
Nakonec jsme se šli podívat na Pražský hrad. Poté jsme sešli 
zpět na Václavské náměstí, kde jsme měli chvíli času na nákup 
suvenýrů či jiných věcí. Nyní už byl čas odjezdu, a tak jsme se 
odebrali na vlakové nádraží, odkud jsme jeli zpět do Adamova. 
Všichni jsme si výlet moc užili!

Lucie Valentová, V. A

ZŠ Komenského

MC Donald CUP
Již tradičně se fotbalové družstvo ze Základní školy a mateřské 
školy Adamov zúčastnilo fotbalového turnaje Mc Donald Cup. 
Turnaj se konal 28. 4. 2017 v Blansku.

Turnaje Mc Donald Cup se dále účastnily školy TGM Blansko 
a ZŠ Lipůvka. ZŠ Rájec se bohužel nedostavila. 
Naši školu reprezentovali žáci Tomáš Polzer (3. B), Tomáš Fojt 
(4. A), Samuel Jonáš (4. A), Jiří Bavlnka (4. B), Štěpán Malásek (4. 
B), Tobiáš Šmíd (4. B), Filip Havlíček (5. A), Matyáš Polzer (5. A), 
Adam Pylypiv (5. A), Filip Sedáček (5. A). 
Žáky na  turnaji doprovázel pan učitel Jiří Kratochvíl. Naše 
družstvo se umístilo na  krásném třetím místě. Druhé místo 
pak získala ZŠ TGM Blansko a vítězství si vybojovali žáci ze ZŠ 
Lipůvka. 

Výsledky našich zápasů: 
Adamov – TGM Blansko 1:3 (branka Matyáš Polzer)
Adamov – Lipůvka 2:5 (branky Samuel Jonáš, Adam Pylypiv)

Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.
 Mgr. Jiří Kratochvíl

Ze sportu
Střípky z historie 
adamovského sportu, 6. díl
V prvních měsících roku 1935 přestoupili do adamovského fot-
balového týmu J. Hruška z  SK Veverská Bítýška, Bruno Musil, 
záložník Sparty Brno a Böhm z Marathonu Žabovřesky. Tým byl 
v mistrovských zápasech poskládán z hráčů Medoviche, Hruš-
ky, Slezáka, Šenkýře, Musila, Procházky, Böhma, Klimeše, Maš-
ka, Štěrby, Urbánka, Kužely a Melče. V přípravných zápasech se 
představili též Krupica, Novák, Preissler a Beran. V jarní přípra-
vě se Adamov utkal s druhotřídními celky SK Kuřim – remiza 
2:2 v Kuřimi – a Velen Boskovice – porážka 7:2 v Boskovicích.
Ještě před zahájením jarní části sezóny bylo valnou schůzí 
Západomoravské župy rozhodnuto o rozšíření všech tříd mi-
strovské soutěže v dalším ročníku, což znamenalo, že z nižších 
tříd muselo postoupit v létě roku 1935 více mužstev.
Třetí třída prvního okrsku byla na  vedoucích místech vyrov-
naná. Po celý podzim vedoucí klub SK Veverská Bítýška se na-
konec musel spokojit se 3. místem. V  přímém souboji jej SK 
Adamov porazil na hřišti Židenic jasně 4:0 – výborně zahrála 
obrana s Medowichem v brance, góly vstřelili Mašek a Štěrba. 
Soutěž vyhrál SK Komárov s 27 body následovaný SK Adamov, 
jenž na něj ztratil 3 body.
Rozrůstající se továrna potřebovala využít i prostor existující-
ho hřiště, takže bylo třeba zbudovat nové. To bylo posunuto 
o 900 m dále od obce proti proudu řeky Svitavy, za velký splav 
a na její druhý břeh do katastru Vranova. K získání části potřeb-
né plochy bylo třeba vystřílet skálu. Zásluhu na postavení hřiš-
tě měl bývalý předseda SK Adamov a tehdejší ředitel Škodov-
ky v Adamově F. TitI, proto také byl po něm stadion nazván.
Hřiště bylo slavnostně otevřeno v neděli 11. srpna za přítom-
nosti předsedy fotbalové župy št. kpt. Brady. Nejprve v před-
zápase porazila záloha Adamova SK Olomučany 3:1 v sestavě 
Rutta, Heger, Kalda, Cupák, Krupica, Baldrman, Václavek, Fir-
linger, Hampl II., Preissler a Švec. K hlavnímu zápasu si pozval 
vedoucí klubu Mašek své bývalé spolubojovníky ze Židenic. 
Sám spolu s  tehdejším hráčem Adamova, rovněž exžidenic-
kým Novákem nastoupili za  svůj původní klub a  na  jeho ví-

tězství 2:0 se oba podíleli vstřelenou brankou. Za Adamov na-
stoupili Baráček, Slezák, Hruška, Šenkýř, Böhm, Melč, Klimeš, 
Kužela, Procházka, Štěrba a Urbánek. V zápase vynikli Baráček 
a v prvé půli Urbánek. Ve druhém poločase nahradil Procház-
ku Mašek. Utkání zhlédlo asi 700 diváků.
K 1. srpnu ohlásil brankář Medowich přestup do maďarského 
klubu SK Tardoskedd, jenž působil v Tvrdošovcích poblíž jeho 
rodných Nových Zámků. Již předtím měl přestupové nabíd-
ky např. od DSV. Troppau (Opava). Na Slovensko byl odvezen 
funkcionáři začátkem září a přes protest Adamova jen s čás-
tečným finančním vyrovnáním.
Od srpna vedl tréninky fotbalistů adamovského týmu obránce 
ligových Židenic Nejedlý. K dispozici měl hráče Baráčka, Slezá-
ka, Hrušku, Šenkýře, Böhma, Melče, Klimeše, Maška, Nováka, 
Štěrbu, Kůželu, Musila a Urbánka, do širšího kádru spadali ješ-
tě Rutta, Preissler, Cupák, Procházka a Beran.
Reorganizovaná II. třída Západomoravské župy měla od sezó-
ny 1935/1936 celkem 54 klubů rozdělených do 6 okrsků. Prv-
ní okrsek, tzv. blanenský, se skládal z klubů Velen Boskovice, 
Adamov, Veverská Bítýška, Bystrc, Řícmanice, Jedovnice, Ko-
márov a Komín. Po podzimních utkáních byl Adamov třetí s 8 
body a skorem 26:18, když prohrál s Bystrcí, Řicmanicemi a Ko-
márovem. Vedly Řícmanice s 10 body.
Valná hromada SK Adamov konaná v  únoru 1936 jmenovala 
čestným předsedou klubu ředitele Škodovky v Adamově pana 
Titla, předsedou klubu byl zvolen správce a hráč fotbalového 
mužstva Mašek. Ve výroční zprávě bylo uvedeno, že zmíněný 
hráč Mašek se na 99 gólech vstřelených prvním družstvem bě-
hem roku 1935 podílel 56 zásahy.
Během zimy a  jara pokračovalo posilování prvního mužstva, 
a  to zejména hráči za  Sparty Brno, která hrála I. A  třídu. Po-
stupně se do mistrovských zápasů zapojili exsparťané Michl, 
Skácel, Sekora a  Foff a  dále Kazda z  Marathonu Žabovřesky. 
Poslední kola soutěže hráli v dresu Adamova hráči Michl, Sle-
zák, Hruška, Melč, Procházka, Šenkýř, Sekora, Mašek, Foff, Kli-
meš, Štěrba, Böhm, Skácel, Kazda a Novák. Po odehrání všech 
kol obsadil Adamov čtvrté místo se 16 vybojovanými body 
s bilancí 7 výher, 2 remíz a 5 porážek a skórem 42:32. Tabulka 
soutěže byla velmi vyrovnaná, mezi prvním Komínem, který 
získal 19 bodů, a pátou Bystrcí byl rozdíl jen 3 bodů.
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Koncem jara byl pro Adamov uvolněn ze Sparty Brno Anto-
nín Prudík, v  létě pak z Řícmanic přestoupil Hošický. Z před-
ních hráčů odešel v průběhu podzimu Slezák do Ivančic. První 
okrsek II. třídy ZMFŽ v sezóně 1936/1937 se skládal z klubů SK 
Adamov, AC Velen Boskovice, KSK Jedovnice, SK Bystrc, SK Ve-
verská Bítýška, SK Medlánky, SK Rájec, SK Malhostovice a SK Ři-
cmanice. Po podzimním kole byl v čele tabulky Adamov se 13 
body a impozantním skórem 61:13, v celé II. třídě daleko nej-
lepším. Prohrál pouze v Jedovnicích v poměru 2:3, právě Je-
dovnice byly v tabulce soutěže o bod zpět. Jedenáctku tvořili 
především Musil, Hošický, Klimeš, Böhm, Procházka, Šenkýř, 
Sekora, Foff, Mašek, Prudík a Štěrba, k náhradníkům náleželi 
Beran, Skácel, Hruška, Melč, Kůžela, z počátku hrával i Slezák.

dtk

FENYX Petanque Adamov 
První Jarní Ligový turnaj - Adamov

  
Na prvním jarním Ligovém turnaji (pořadatelé manželé Králo-
vi a Soňa Karásková), konaném v neděli 23. dubna, se nás sešlo 
celkem 12 hrajících hráčů a 2 noví zájemci o členství. Na Val-
né hromadě, která turnaji předcházela, byla nejprve schválena 
změna statusu všech ligových turnajů na otevřené i pro veřej-
nost a potom byly hlasováním přijaty i dvě nové členky Alenka 
a Ivanka Královy. Poté už se rozběhl turnaj samotný - hrálo se 
na 4 kola supermeleé. Po jejich skončení bylo pořadí následu-
jící: vítězem se stal Pavel Král se 4 výhrami a skóre +24, druhý 
byl Jirka Hromek a třetí Růženka Hromková, oba se třemi vý-
hrami a Jirka s lepším skóre. 

ČERLINKA Open - Litovel
V sobotu 8. dubna se turnaje trojic Čerlinka Cup v Litovli zú-
častnilo 31 trojic z České republiky a Polska. Náš klub byl za-
stoupen hned 6 hráči, kteří se rozdělili do 4 týmů. Jediný náš 
kompletní tým ve složení Soňa Karásková, Karel Mrlina a Milán 
Drahovzal procházel turnajem se střídavými úspěchy a nako-
nec skončil na 23. místě. Zejména pro debutantku Soňu je to 
poměrně slušný úspěch na začátek a pobídka k dalšímu tré-
ninku. Jirka Němec hrající s manželi Karáskovými z Krumsína 
měl po základní části 2 výhry a 2 prohry a jen těsně jim unikl 
postup do KO16, v dohrávce pak obsadili 18. místo. Jan Char-
vát hrající s manžely Burešovými z Litovle postoupil do KO16, 
kde nejprve porazil tým Michala Drmoly z Krumsína, pak však 
podlehli týmu Brož, Anton, Pachla a obsadili celkové 5. místo. 
Pavel Král hrající s Miroslavem Krpcem a Michalem Soldánem 
z Krumsína postoupili do KO16 a nejprve vyřadili tým Ševčíka 
z Albrechtic 13:6 a pak i tým Konšela R. (Krumsín) 13:4 a dostal 
se tak mezi 4 nejlepší. V nesmírně dramatickém souboji o po-
stup do finále se utkal s dosud neporaženým týmem z Polska 

vedeným Marcinem Wachalou. V utkání si udržovali vedení až 
do stavu 8:2, pak soupeř vyrovnal. Náš tým se další hezkou za-
hranou hrou dostal do  vedení 12:9 a  vypadalo to, že polský 
tým bude dnes vůbec poprvé poražen. Přišla však jedna nepo-
vedená hra a polský výběr kontroval čtverkou, což znamenalo 
jeho vítězství 13:12. V  zápase o  třetí místo jsme porazili tým 
Brož, Anton, Pachla po jednoznačném začátku 11:0 a poté, co 
soupeř vyrovnal na 11:11 nakonec 13:11, a obsadili tak pěkné 
třetí místo. Vítězem turnaje se nakonec stal náš přemožitel - 
polský výběr Wachala, Wijas, Gadek. 

Velikonoční Vejce - Vojnův Městec

O  Vojnově Městci  se říká, že je tam buď zima nebo (slušně 
řečeno) velká zima. O  tom, jaká bude zima letos, se mohli 
na vlastní kůži přesvědčit 4 naši účastníci turnaje Velikonoční 
Vejce, který se konal v  sobotu 22. dubna. Den nejprve začal 
deštěm, potom se na chvíli vyjasnilo, aby další déšť na chví-
li vystřídalo sněžení a kroupy, není divu, že většina hřišť byla 
na blátě nebo i částečně pod vodou. Na úvod pořadatelé při-
vítali všech rekordních 89 týmů - účastníků turnaje kategorie 
Prestige a  poté hlavní rozhodčí Miroslav Pešout seznámil se 
změnami pravidel pro letošní rok. Košonek nahazuje vítězný 
tým už pouze jednou, při neúspěchu soupeř ihned pokládá 
košon na libovolné místo v rámci pravidel. Karel Mrlina hrají-
cí s Pavlem Králem skončil po třech výhrách a dvou prohrách 
po  základní části na  37. místě. Jirka Němec a  Zdeněk Handl 
skončili se stejným počtem výher díky lepšímu Bucholzovi 
na 23. místě a postoupili tak do KO. Tam však hned v prvním 
kole podlehli pozdějším finalistům týmu POP Praha Pavel Vlk, 
Filip Hlaváček. I tak to byl pro oba hráče velký úspěch. Vítězem 
turnaje se stal Krumsínský tým Kaplánek, Janeček.

 Ing. Král Pavel 
víceprezident Fenyx Pétanque Adamov
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Z vycházek turistického 
oddílu
Pálava
V  pondělí 1. května se oddíl turistiky zúčastnil 10. ročníku 
Prvomájového přechodu Pálavy. Pochod jsme zahájili v  Dol-
ních Věstonicích, stoupali jsme kolem vinohradů, později le-
sem ke zřícenině Dívčího hradu. Odtud byly nádherné výhle-
dy na  vodní dílo Nové Mlýny a  Lednicko-valtický areál. Dále 
jsme pokračovali na  nejvyšší vrchol Děvín s  vysílačem, z  něj 
okolo skal k rozcestí Soutěska do obce Klentnice, kde jsme se 
občerstvili. Poté jsme vystoupali ke zřícenině Sirotčího hrádku 
a na Stolovou horu v přírodní rezervaci Tabulová. Celou cestu 
jsme obdivovali kvetoucí skalničky a těšili se z pěkných výhle-
dů. Vycházku jsme ukončili v Mikulově, kde jsme si prohlédli 
hrad a náměstí. Cestou jsme zavzpomínali na našeho bývalé-
ho předsedu Jirku Janáse, který měl tento kraj velmi rád a čas-
to nás sem vodil. 
Zúčastnilo se 20 turistů a ušli jsme 15 kilometrů.

Javorníky
Již tradičně 6. května vyjelo 28 adamovských turistů na  15. 
ročník hvězdicového pochodu „Přátelství bez hranic“, konané-
ho tentokrát v Javorníkách. V místě setkání, v hotelu Fran, nás 
přivítala sympatická cimbálová kapela. Oficiální trasu jsme si 
prodloužili a po hřebeni došli přes Velký Javorník k rozhledně 
Stratenec a potom už nás čekala „jenom“ cesta dolů k auto-
busu. 
Za velmi příznivého počasí jsme v horském terénu ušli 15 ki-
lometrů. 

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

NAUČNÁ STEZKA ROSICEMI   
s prohlídkou zámku v Rosicích
Vycházka se uskuteční v sobotu 3. června. 2017.
Délka vycházky 6 km.
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 8:39 hod., z  Brna do  Rosic 
v 9:39 hod.
Zpět: Rosice Os 14:45 hod. a dále po hodině.
Jízdenka: Adamov zpáteční IDS 2x 6 zón za 49,- Kč, IN 50 za 57,- Kč.
Vycházku vede: Helena Kokrdová



22

Z POLIČKY DO POLIČKY
Vycházka se uskuteční v sobotu 24. června 2017.
Délka vycházky 10 km.
Trasa: Polička – Šibeniční vrch – Polička
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 8:20 hod. do  Blanska, tam R 
9:18 hod. do Svitav, dále Os v 10:01 hod. do Poličky.
Zpět: Polička Os 13:30 hod. nebo 15:30 hod.
Jízdenka: Adamov – Polička a zpět.
Vycházku vede: Irena Antoszewska

5. SOKOLSKÁ AKADEMIE
V sobotu 22. dubna pořádal Sokol Adamov jubilejní Sokolskou 
akademii, která se koná každoročně k Mezinárodnímu dni tan-
ce (28. 4.).
 Akademie byla určena pro pohybové skupiny z celého oko-
lí, přijeli k nám Aerobic Sebranice, SVČ Boskovice, ženy z  Je-
dovnic. Tentokrát přijaly pozvání i  děti ze ZŠ a  MŠ Adamov 
– třída Kuřátek pod vedením paní učitelky Bc. Lenky Juřičko-
vé a Mgr.  Ivy Drlíkové, 3. A z Ptačiny se svojí třídní učitelkou 
Mgr.  Soňou Karáskovou a  děti z  tanečního kroužku výrazo-
vého tance pod vedením Mgr.  Kateřiny Prudíkové. Sešlo se 
na 120 tanečníků, které hodnotila porota. 
K vidění bylo mnoho stylů, aerobic, step, street, lidový a vý-
razový tanec. K  dobré náladě přispěla i  žonglérská skupina 
Knock - Knock z Brna. Porota to neměla vůbec lehké, protože 
děti byly opravdu šikovné, ale nakonec se musela rozhodnout 
a na prvním místě se umístila stepařská skladba s názvem Di-
voši z džungle Moniky Pavlékové. Druhé místo získaly Aerobik 
Sebranice pod vedením Jany Sedlákové se skladbou Krotitelé 
duchů. Třetím místem se mohly pyšnit děti z Adamova za vý-
razový tanec Mravenci se stěhují v choreografii Kateřiny Pru-

díkové. Jejich druhé vystoupení s názvem Když se řeka narodí, 
získalo 3. místo o 14 dní později v Blansku. Vyhodnocena byla 
i nejlepší tanečnice, kterou si volili diváci. Tanečníci měli i krás-
né kostýmy a bylo opravdu na co se dívat.
Jubilejní již 5. sokolská akademie byla velice zdařilá akce, 
na  kterou se přišlo podívat i  mnoho diváků. Společně s  ta-
nečníky vytvořili výbornou atmosféru a příjemné odpoledne. 
Však se jich dohromady sešlo přes třista. Za hlavní organizáto-
ry, kterými byli pan Miroslav Svědínek a Mgr. Kateřina Prudí-
ková, děkujeme všem, kteří se přišli podívat. Děkujeme i všem 
sponzorům. Jsme rádi, že sokolská hala ožívá nejen akcemi 
sportovními, ale i kulturními. Příští rok jste opět zváni.
Přeji Vám krásné roztančené jaro.

Za Sokol Adamov Kateřina Prudíková

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

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

 ♦ 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. 

 ♦ Koupím zahrádku. Adamov a okolí. Tel. č. 732 576 799.
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•  
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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

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ            +420 775 582 092

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z
Uvažujete o prodeji nemovitosti a nevíte si rady? 
Ráda Vám pomohu. Nabízím nezávaznou bezplatnou 
konzultaci. Již jedenáct let pomáhám 
klientům s prodejem, 
koupí či pronájmem 
nemovitostí. Jsem tu pro Vás

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

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

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

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

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

 ♦ Prodám 4 ks nových letních pneu zn. Bridgestone, 
175/65 R15 84H. Vyrobeno 06/2016, cena dohodou, tel. č. 
721 996 282.

 ♦ Nabízím do dlouhodobého pronájmu vyklizený dvoupoko-
jový byt na ulici Fibichova. Plyn, nová koupelna, blízko za-
stávky MHD. Celkový nájem 8.000,- Kč, tel. č. 603 218 431.
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RE/MAX prodává nejvíc 
realit na světě

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

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

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

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

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 30.6.2017 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

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

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů

celkem již v ceně !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

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

BEZ set-top boxu na televizích:
Samsung Smart TV

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

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

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

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