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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

27.9.2017 10:00 Dopoledne s pohádkou: O BUDULÍNKOVI, O SMOLÍČKOVI MKS Adamov

28.9.2017 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Skalice n. Sv. FK Adamov

29.9.2017 17:00 Zájezd do blanenského kina: ZAHRADNICTVÍ - DEZERTÉR MKS Adamov

30.9.2017 15:00 Sobotní odpoledne s(v) MKS Adamov MKS Adamov

1.10.2017 19:00 Divadlo Bolka Polívky: PERFECT DAYS MKS Adamov

3.10.2017 14:00 Den otevřených dveří v DPS Pečovatelská služba

3.10.2017 15:30 CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - PAVEL VÍTEK MKS Adamov

3.10.2017 17:30 Světelský podzim v Adamově: RECITÁL PAVLA VÍTKA MKS Adamov

4.10.2017 15:00 Výroba organizéru na pracovní stůl Městský klub mládeže

4.10.2017 16:00 Oslava 15 let provozu DPS Pečovatelská služba

7.10.2017 16:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC ALUPO Dolní Lhota AJETO Adamov

8.10.2017 15:00 Fotbal muži: FK Adamov - FK Černá Hora FK Adamov

11.10.2017 19:00 Balet Spící krasavice MKS Adamov

12.10.2017 15:00 Podzimní bazárek Městský klub mládeže

14.10.2017 17:00 Zájezd na muzikál pro děti: MADAGASKAR MKS Adamov

14.10.2017 10:00 Florbal: 3. kolo JM přeboru mužů TJ Sokol Adamov

14.10.2017 16:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - DKS KOPEČEK Rájec AJETO Adamov

20.10.2017 15:00 Adamovská drakiáda Městský klub mládeže

22.10.2017 14:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sloup FK Adamov

26.10.2017 16:00 Vybíjená Městský klub mládeže

28.10.2017 Muzikál DĚSNEJ PÁTEK MKS Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách 
jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.  

Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

objektivem místních fotografů

2018
KALENDÁŘ 2018
Letos se do vydání kalendáře na rok 2018 
zapojili místní fotografové a svými fotografiemi 

přispěli k jeho vytvoření. Jejich objektiv zachytil 
Adamov v různých pohledech a ročním období. 
Kalendář se začne prodávat ve druhém říjnovém 
týdnu a prodejní cena bude 45,- Kč.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na  66. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 8. 
2017 byl vzat na vědomí zápis ze 14. zasedání Sportovní komi-
se, které se konalo dne 3. 8. 2017.
Rada města schválila položkové znění Rozpočtového opatření 
č. 3/2017 a změnu rozpisu rozpočtu č. 10/2017.
Na 67. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 9. 2017 
vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 30. zasedání 
Kulturně informační komise konaného dne 15. 8. 2017 a zápis 
z 22. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21 konaného dne 28. 8. 2017.
Byla schválena podoba fotokroniky Města Adamova za 1. po-
loletí roku 2017 předložená fotokronikářem panem Lukášem 
Malým.
Rada města Adamova odvolala z  členství v  Komisi Projektu 
Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 její tři členy na zá-
kladě jejich vlastní žádosti. Z důvodu, že město Adamov nemá 
k dispozici pracovníka, který by vykonával funkci koordinátora 
projektu Zdravé města Adamov a  místní Agendy 21, kterým 
může být pouze zaměstnanec Města Adamov, ruší Rada města 
Adamova s účinností od 1. 1. 2018 jako svůj poradní a iniciativ-
ní orgán obce Komisi Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21.
Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 11/2017.
Na  realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „HA-
SIČSKÁ ZBROJNICE - Přístavba, St. úpravy, Adamov, Fibichova 
436/45, parc. č. st. 147, 458/17“ byla vybrána nejvýhodnější na-
bídka od „Sdružení Adamov – Hasička“, vedoucí účastník Hru-
šecká stavební spol. s r .o., která podala ve výběrovém řízení 
nejvýhodnější nabídku.
Se společností 100MEGA Distribution s. r. o. byla uzavřena 
Smlouva o obchodních vztazích umožňující napřímo nakupo-
vat sortiment převážně IT od velkoobchodního dodavatele.
Rada města Adamova schválila program 20. zasedání Zastupi-
telstva města Adamova, které se bude konat ve středu 20. září 
2017 v 16.30 hodin na Městském úřadu v Adamově.
Na žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Adamov bylo schváleno vy-
hlášení ředitelského volna na den 29. 9. 2017.

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na  19. jednání Zastupitelstva města Adamova kona-
ném dne 16. 8. 2017 vzalo Zastupitelstvo města Adamova 

na vědomí zápis z 18. jednání Finančního výboru konaného 
dne 14. 8. 2017. 
Bylo schváleno přijetí účelové investiční dotace z  Jihomo-
ravského kraje ve výši 16.940,- Kč na projekt „Změna územ-

ního plánu Adamov“.
Formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční pod-
pory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje byla navýšena dotace na  poskytování sociálních 
služeb ze 415.000,- Kč na 448.600,- Kč.
Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2017.

 Bc. Roman Pilát, MBA starosta města Adamova

Volby
Informace o způsobu hlasování na území České 
republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
Volby se na  území České  republiky konají ve  dvou 
dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probí-
há v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost
Ve  volební místnosti budou na  viditelném místě vyvěšeny 
vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále pro-
hlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kan-
didátů, pokud byla doručena do  48 hodin před zahájením 
voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným 
pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace 
o  zřejmých tiskových chybách na  hlasovacích lístcích s  uve-
dením správného údaje. Volební místnost musí být pro kaž-
dý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dopl-
nění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost a státní občanství České republi-
ky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebu-
de hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl 
u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební ko-
misi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Vo-
ličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli vo-
lebním okrsku na území České republiky, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupi-
telském nebo konzulárním úřadě České republiky 
v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu vo-
ličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního 
nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu 
nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, 
obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se na-
chází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou 
stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku 
je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politic-
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kých stran, politických hnutí a  koalic musí být ve  všech vo-
lebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud 
některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepoda-
ly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v da-
ném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu 
nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou ne-
přerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí 
obsahovat všechna čísla.
Na  hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnu-
tí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí 
kandidáta, zůstává pořadové číslo na  hlasovacím lístku, pů-
vodně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politické-
mu hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvede-
nými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otis-
kem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb. V případě, že dojde k  jejich poškození 
nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k  dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat ve  volební místnosti okr-
skovou volební komisi o  vydání nové kompletní sady hlaso-
vacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstou-
pí volič  do  prostoru určeného k  úpravě hlasovacích lístků. 
V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží 
do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, 
politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím 
volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politic-
kého hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím 
lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice za-
kroužkováním pořadového čísla nejvýš u  4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasova-
cího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve  prospěch politické strany, politického hnutí nebo ko-
alice se počítají i  takové hlasovací lístky, na  nichž jsou 
jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. 
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasova-
cím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se ta-
kový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického 
hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsa-
ném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlaso-
vací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození 
nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, 
pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je ne-
platný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-
né. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 
tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný vo-
lič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek 

za  něho upravit, vložit do  úřední obálky, popřípadě i  úřední 
obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) dů-
vodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komi-
si o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. V  takovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Kontakty pro nahlášení požadavků o hlasování 
mimo volební místnost:
Městský úřad Adamov: PhDr. Kubenová, tel. 516 499 623
p. Chlupová, tel. 516 499 620

Okrsková volební komise (platí pouze ve dny voleb)
Okrsková volební komise č. 1 – 773 990 469
Okrsková volební komise č. 2 – 602 788 015
Okrsková volební komise č. 3 – 724 862 158
Okrsková volební komise č. 4 – 773 990 472

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
 01. 09. Jan Prášil, 80 roků, Komenského 17
 04. 09. Marie Baráková, 86 roků, Ronovská 1
 06. 09. Václav Gryc, 85 roků, Údolní 1
 08. 09. Rudolf Dvořák, 84 roky, Dvořákova 5
 10. 09. Ing. Miroslav Kristek, 75 roků, Pod Horkou 3
 11. 09. Jaromíra Grycová, 84 roky, Údolní 1
 12. 09. Antonín Hnát, 93 roky, Pod Horkou 13
 19. 09. Pavla Hasmandová, 75 roků, Komenského 5
 25. 09. Lubomír Buchta, 88 roků, Opletalova 38
 27. 09. Emilie Nečesalová, 89 roků, Údolní 4
Blahopřejeme k sňatku
 09. 09. Radek Hnátovič – Kateřina Baťková,  

sňatek Městský úřad Adamov
Úmrtí
 05. 09. Josef Pokorný, roč. 1934, Komenského 25

Ze svodky událostí MP 
Adamov
Vybrané události ze srpna 2017 konkrétně:

 ♦ Na služebnu strážníků MP Adamov se dostavil muž s oba-
vou o svého nevlastního syna, který odešel z domu před něko-
lika dny a nepodal o sobě žádnou zprávu. Strážníci se pokusi-
li se jmenovaným zkontaktovat, což se jim nakonec podařilo. 
Hledaný syn přijel přímo za strážníky, aby mohli zkontrolovat, 
že je v pořádku a poté odešel domů. 

 ♦ Výskyt injekčních stříkaček v kanálové vpusti na ul. Neuma-
nnova neuniknul pozornosti všímavému občanovi Adamova, 
který ihned informoval starostu města. Místo nálezu zkont-
roloval strážník, který za pomoci pracovníka technické sprá-
vy odstranil víko kanálu a stříkačky bezpečně uložil do boxu 
na infekční materiál. 
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V případě nálezu podobného infekčního materiálu neváhej-
te ihned informovat strážníky MP Adamov, aby mohlo být za-
mezeno možnému zranění dalších osob. 

 ♦ K  opilému a  zraněnému muži vyjížděl strážník na  ul. Pod 
Horkou. Muž měl tu smůlu, že těsně před bytovým domem, 
ve kterém bydlí, zavrávoral a opakovaně upadnul. První pád 
mu způsobil zranění hlavy, které masivně krvácelo. Další pád 
již zabrzdilo nedaleké křoví. Strážník muži přivolal ZZS a po-
staral se o  jeho pejska, kterého si přijela vyzvednout bývalá 
žena zraněného muže. 

 ♦ Zřejmě nějaký druh pomsty vedl neznámého pachatele 
k  tomu, aby ženě poškodil osobní vozidlo tím způsobem, že 
ukopnul zrcátka, dále poškodil těsnění u okna a celkově lak vo-
zidla. Žena vše oznámila strážníkům MP Adamov, ti na základě 
vyčíslené škody věc zadokumentovali a předali k projednání 
na OO PČR Blansko. 

Mgr. Vítězslav Červený
 vedoucí strážník MP Adamov

Jak si zařídit třídění 
v domácnosti?
Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám 
neuspořádaný stoh z novin, prázdných PET lahví 
a sklenic od vína? Nezoufejte. Chce to jen vymyslet 
systém, který bude přehledný, jednoduchý a v souladu 
s vašimi prostorovými možnostmi. Tady je pár tipů:

Pro začátek Vám poslouží několik použitých krabic, např. 
od nových domácích spotřebičů. Také v obchodech seženete 
přepravní krabice třeba od piškotů či oplatek, které Vám určitě 
na požádání dají. Ty si můžete popsat barevným popisovačem 
nebo si třeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samo-
lepky pro každý druh odpadů. 
Stejnou službu, jako papírové krabice, udělá i  trojice starých 
igelitek, ve  kterých jste si přinesli nákup z  obchodu. Pokud 
máte více prostoru a můžete tříděný odpad déle střádat, pak 
se nabízejí igelitové pytle na odpad, které buď popíšete fixem, 
polepíte nebo si rovnou pořídíte pytle v barvách, na které jste 
zvyklý z kontejnerů na třídění. 
Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu, 
které distribuuje prostřednictvím obcí společnost EKO-KOM. 
Tašky jsou spojené suchým zipem, takže je možné jejich obsah 
jednotlivě vytřídit. Podobné tašky lze ale zakoupit i v obchodě 
nebo na internetu. Pokud pak můžete do třídících nádob více 
investovat, můžete už si dnes poříditi moderní koše na třídě-
ní, které jsou zabudované v kuchyňské lince. Možností je celá 
řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak, tak, jak mu to 
nejvíc vyhovuje.

Do popelnice nepatří!
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných 
nádob, aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializo-
vané sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsa-



6

hují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně 
skončí na skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putu-
je do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně na-
hrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineár-
ní zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. 
Vydrží svítit mnoho let a  spotřebují až o  90 % méně elektři-
ny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit 
do  koše, je potřeba odevzdat je k  odborné recyklaci, kterou 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpět-
ného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, 
ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, 
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů 
na  skládkách komunálního odpadu dochází k  únikům rtuti 

do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z or-
ganizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu 
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, 
která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbliž-
ší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, 
které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě 
firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4 200 sběrných 
míst. 
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvida-
ci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz..
Sběrný dvůr firmy GAMA J+P, společnost s  ručením omeze-
ným, Kolonie 302, Adamov je otevřen v  pondělí, středa, pá-
tek 10.00 – 18.00 hod. vyjma státem uznaných svátků. Sběrný 
dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikají-
cím v katastru obce. 

Události ve městě
První sezóna koupaliště 
a vyhodnocení soutěže
Adamovské koupaliště má za  sebou první sezónu po  celko-
vé rekonstrukci. Otevřeno a uvedeno do zkušebního provozu 
bylo zhruba v polovině července. Překvapení přineslo množ-
ství návštěvníků hned zpočátku, vycházelo počasí, na koupali-
ště přijížděli i lidé z okolí. V průběhu zkušebního provozu bylo 
možné vše otestovat, ukázat na provozní problémy především 
související s  mnohonásobně vyšší návštěvností v  nejteplej-
ší dnech, na  které naše koupaliště v  minulých letech nebylo 
zvyklé.
Všemu předcházely přibližně rok trvající přípravné práce ve-
dení města, schválení projektu zastupiteli města a  samotná 
roční rekonstrukce a  dozor nad první sezónou pod vedením 
pracovníků odboru správy majetku města. Se startem beach 
volejbalového hřiště nám pomohli členové místního volej-
balového oddílu. Poděkování za  uvedení koupaliště 
do  opětovného provozu po  jeho předchozím uza-
vření patří všem, kdo jakkoliv pomohli, tak abychom 
na nikoho nezapomněli.
Velké poděkování patří společnosti ADAVAK, s. r. o. 
za  zajištění provozování a  v  neposlední řadě vám 
všem návštěvníkům, kteří jste areál navštívili. Ne 
všechno je v počátcích úplně nejlepší, a proto děkujeme všem, 
kteří různě přispívali podněty, dávali návrhy na možné zlepše-
ní, připomínkovali provoz samotný aj.
Na  tomto se pokusíme zapracovat v  dalších sezónách, vždy 
s ohledem na možnosti rozpočtu města, tak aby nám koupali-
ště sloužilo co možná nejdéle.
Vznikla i  nová stránka na  internetu ke  koupališti, kde byly 
po dobu sezóny plavčíky zveřejňovány aktuální údaje. Na této 
stránce také probíhala celosezónní soutěž o nejlepší fotogra-
fii, kdy měřítkem bylo označení fotek tzv. lajky (To se mi líbí).

Vítězem se stala a  na  celoroční vstupenku se mohou těšit 
Barbora Kubíčková (75 hlasů), Dagmar Dittrychová (68 hlasů) 
a Pavel Bezděk (55 hlasů). Ihned za nimi se umístila Vendula 
Faktorová (41 hlasů), které si dovolujeme udělit zvláštní cenu 
nejen za fotografii, ale i za  její příspěvek, který nám k ní při-
pojila.

„Na hřišti či ve vodě,
vždy jen v dobré náladě.

Sbalte saky-paky,
a přijďte pobejt taky.

Na adamovském koupališti,
novotou se to tam blyští.“

V příštích sezónách se s vámi všemi návštěvníky těšíme na vi-
děnou. Připravení chceme být i  na  prvních pár případných 
červnových teplých dní, o  které bychom v  budoucnu chtěli 
koupací sezónu rozšířit. Dovolí-li to samozřejmě počasí.

Bc. Roman Pilát, MBA,  
starosta města Adamova

II. misto Dagmar Dittrychová 68 hlasů
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III. misto Pavel Bezděk 55 hlasů

I. místo Barbora Kubíčková 75 hlasů

IV. misto Vendula Faktorová 41 hlasů
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Zahájení stavebních prací – 
oprava chodníků na starém 
hřbitově, 3. etapa
V pátek 8. 9. 2017 byla na starém hřbitově zahájena 3. etapa 
stavby „Oprava chodníků na starém hřbitově“. Stavba byla za-
hájena přípravnými pracemi spočívající v terénních úpravách. 
Od 37. týdne započala pokládka obrub a dláždění vybraných 
úseků chodníků. Oprava se týká levé i  pravé části hřbitova 
od vstupu do areálu. Částečně bude zatarasena hlavní brána 
kvůli dopravě materiálu do jednotlivých opravovaných úseků.
Z tohoto důvodu prosíme návštěvníky starého hřbitova o ma-
ximální obezřetnost a dbání pokynů stavby.
Děkujeme za pochopení a toleranci.

 Jiří Němec 
místostarosta města

Úprava stráně na ulici Sadová 
v Adamově
S nadcházejícím podzimem opět přichází vhodné klimatické 
podmínky na  výsadby okrasné zeleně. V  další etapě rozšiřo-
vání „zelených“ ploch okrasné zeleně v Adamově je v  tomto 
případě v plánu zvelebení nevzhledné stráně na ulici Sadová 
v blízkosti lávky pro pěší, spojující výtah Sadová 15 s chodníky 
pod bytovými domy Sadová 23 - 27 a Sadová 17 - 21.
Cílem opatření je jednak optické zvelebení fádní a plošně po-
měrně rozsáhlé plochy, ale zejména vybudování protierozních 
opatření na předmětném svahu a oprava odvodňovacího žla-
bu pod ním. Technická část opatření bude spočívat v umístě-
ní několika protierozních palisád ve spodní třetině svahu, kte-
ré zároveň poslouží jako zázemí pro výsadbu půdokryvných 
a okrasných keřů. Z využitých stavebních materiálů budou do-
minovat především dřevo a kámen, aby svým vzhledem pali-

sády i odvodňovací žlab přirozeně navázaly na přilehlý porost 
borovice lesní. Keřová výsadba je navržena tak, aby v průběhu 
celého vegetačního období při průjezdu a průchodu lokalitou 
byly k vidění barevně kvetoucí a různě olistěné rostliny, část 
výsadeb bude stále zelená (jehličnany), pohled na upravenou 
stráň tedy bude zajímavější i v zimním období.

Odbor SMM 
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Město Adamov, Pečovatelská služba města Adamova, 
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, 
www. adamov.cz, tel. 516 499 624

pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“

v úterý dne 3. 10. 2017
od 14.00 - 16.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DPS
na ulici Komenského 1 v Adamově

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků 
Pečovatelské služby města Adamova.

• sociální služby v České republice jsou kvalitní
• sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí

• sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost

Město Adamov, Pečovatelská služba města Adamova, 
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, 
www. adamov.cz, tel. 516 499 624

pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“

ve středu dne 4. 10. 2017
od 16.00 hodin

OSLAVU 15. LET PROVOZU DPS
ve společenské místnosti na ulici Komenského 1 v Adamově

setkání s bývalými spolupracovníky
společné vzpomínání s fotografiemi a kronikami
občerstvení pro všechny
losování cen a překvapení

Na Vaši návštěvu se těší představitelé Města Adamova a kolektiv 
pracovníků Pečovatelské služby města Adamov.

• sociální služby v České republice jsou kvalitní
• sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí

• sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost

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 říjen 2017
úterý 3. 10. Soutěž v pojídání palačinek 
středa 4. 10. Výroba draků 
čtvrtek 5. 10. Filmové odpoledne 
pátek 6. 10. Fotbálek s Petrem 
úterý 10. 10. Nazdob si ubrouskem 
středa 11. 10. Bramborákový den 
čtvrtek 12. 10. Filmové odpoledne 
pátek 13. 10. Pátek třináctého 
pondělí 16 10. Anketa – Dýně z „Čajky“ 
úterý 17. 10. DJ’s club 
středa 18. 10. Pečeme – dýňový koláč 
čtvrtek 19. 10. Filmové odpoledne 
pátek 20. 10. Páteční opravy s Petrem 
pondělí 23. 10. Vyhlášení ankety 
úterý 24. 10. Vyřezávání Dýně z „Čajky“
středa 25. 10. Výzdoba na Halloween’s Night 
čtvrtek 26. 10. Filmové odpoledne 
pátek 27. 10. Před Halloween’s Night 
úterý 31. 10. Podzimní dekorování 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

AKCE na ŘÍJEN:
Středa 4. 10. 2017
VÝROBA ORGANIZÉRU 
NA PRACOVNÍ STŮL
Od 15:00 hodin budeme vyrábět organizér na stůl. S sebou si 
přineste papírové krabičky různých velikostí a tvarů a barevný 
(balící) papír.
Čtvrtek 12. 10. 2017
PODZIMNÍ BAZÁREK
V Městském klubu mládeže můžete prodat či nakoupit obleče-
ní, obuv, hračky, knihy, sportovní potřeby a jiné. Každý prodá-
vající bude mít v MKM k dispozici stůl, kde si své zboží vystaví 
a nabídne k prodeji sám. V době 15:00 - 19:00 hodin.
Pátek 20. 10. 2017
ADAMOVSKÁ DRAKIÁDA
Drakiáda spojená s procházkou. Sraz všech účastníků na hřiš-
ti za ZŠ Ronovská od 15:00 do 15:30 hodin, odkud se vydáme 
pouštět draky na palouček zvaný Vojenská louka. Zde vyhod-
notíme letecké vlastnosti draků a ty NEJ odměníme drobnou 
cenou. Po  vyhlášení půjdeme zpět na  hřiště za  školu, kde si 
opečeme na ohni s sebou přinesené dobroty. 
Čtvrtek 26. 10. 2017
VYBÍJENÁ
Turnaj ve vybíjené pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o sladké výhry. Začátek v 16:00 hodin.

 Zaměstnanci Městského klubu mládeže
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KOLO-KOLO SE POMALU 
ROZJÍŽDÍ…
Začátkem letošního roku 
vznikla v Adamově nová orga-
nizace - spolek KOLO-KOLO, 
který má sloužit hlavně dětem, 
aby mohly v  různých činnos-
tech rozvíjet své dovednos-
ti tak, aby je to bavilo a  měly 
z  toho radost. Nové prostory 
se tvořily 8 měsíců a 24. června 
byly slavnostně otevřeny. Během prázdnin zde proběhly dva 
týdenní příměstské tábory, kde se tančilo, zpívalo, výtvarni-
čilo, chodilo na výlety a vše bylo završeno vystoupením pro 
rodiče. Všichni byli spokojeni a děkuji všem dětem za pěkné 
roztančené léto. 
Poslední týden v  srpnu už chodily děti s  rodiči na  zvykání 
na dopolední pobyt a v září už jsme začali naplno. V prvním 
zářijovém týdnu také proběhly hodiny odpoledních činností, 
které jsou určeny hlavně dětem od tří let, ale mohou se přihlá-
sit i starší děti. V pondělí je výtvarné tvoření, v úterý tancování 
a ve středu zpívání s flétnou a mini sboreček, vždy od 16 do 17 
hod. Všechny děti pak budou minimálně třikrát do roka veřej-
ně vystupovat před rodiči.
Více informací najdete na  www.kolokoloadamov.cz nebo 
na facebooku kolokoloadamov.
Všem, kteří mi pomáhají, děkuji za podporu a těším se na vi-
děnou. 

Mgr. Kateřina Prudíková

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov

www.adamov.cz

 

ADAMOVSKÁ 
DRAKIÁDA 

v pátek 20. 10. 2017 

 
 

 

 

 

 

 

Drakiáda spojená s procházkou.  
Sraz všech účastníků na hřišti za ZŠ Ronovská  

od 15:00 - 15:30 hodin, 

odkud se vydáme pouštět draky na palouček 

 zvaný Vojenská louka.  
Zde vyhodnotíme letecké vlastnosti draků a ty NEJ 

odměníme drobnou cenou.  
Po vyhlášení půjdeme zpět na hřiště za školu, kde si budeme 

opékat s sebou přinesené dobroty. 

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov

www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

pořádá

PODZIMNÍ 
BAZÁREK 

oblečení, hraček, knih a dalších potřeb 

 

KDY: čtvrtek 12. 10. 2017 

                  15:00 - 19:00 

KDE: v prostorách Městského klubu mládeže. 

Chcete prodat či naopak koupit oblečení, boty, 
hračky, knížky, sportovní vybavení a jiné? 

Pak právě pro vás je podzimní bazárek určen. 
V MKM bude mít každý prodávající k dispozici stůl, kde si své zboží vystaví a bude 

nabízet k prodeji sám. 
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Kultura
Pozvánka na výstavu
Miroslav Štolfa – Malý formát 

Výstavu významného brněnského výtvarníka Miroslava 
Štolfy připravil ve  výstavní síni Společenského centra MKS 
v  Adamově Historicko-vlastivědný kroužek. Slavnostní ver-
nisáž se uskuteční v  neděli 8. října v  15:00 hodin. Výsta-
vu uvede PhDr. Jiří Hlušička a Jaroslav Budiš, v hudební části 
vystoupí Marie Sedláčková a Věra Bakalová – zpěv a František 
Kratochvíl - klavír. K  návštěvě jste zváni od  8. 10. do  17. 10. 
2017, a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 
14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Miroslav Štolfa se narodil 11. srpna 1930 v  Brně - Maloměři-
cích. Po maturitě na reálném gymnáziu studoval v letech 1949 
- 1953 na Masarykově univerzitě v Brně pod vedením profeso-
rů E. Miléna, B. S. Urbana a V. Makovského výtvarnou výcho-
vu. Těžištěm jeho zájmu byla především malba. Poprvé zve-
řejnil svoje práce v  Brně v  roce 1955. Od  té doby uskutečnil 
osmdesát samostatných výstav, podílel se na  255 výstavách 
kolektivních z toho na 70 v zahraničí. Je zastoupen ve veřej-
ných sbírkách více než 120 pracemi. V  počátcích své tvorby 
se inspiroval technickou civilizací a městem. Koncem padesá-
tých a počátkem šedesátých let se zabýval vztahem člověka 
a stroje. Postupně se však oprošťoval od závislosti na reálném 
předmětu a koncem šedesátých let dospěl na práh abstrakt-
ního projevu. V sedmdesátých letech se vedle malby věnoval 
i  velkoformátovým kresbám, které se pak stávaly východis-
kem pro jeho další malířský vývoj. V letech osmdesátých a de-
vadesátých pracoval na rozsáhlých obrazových cyklech Nová 
příroda a Horizonty. Ve svém oboru působil též pedagogicky. 
Vyučoval malbě na univerzitách v Olomouci a v Brně, podílel 
se na založení Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a do roku 
1993 vedl její malířský ateliér. Z řady ocenění uvedeme jen dvě 
poslední: v  roce 1999 dostal Cenu města Brna za celoživotní 
malířskou tvorbu a v roce 2011 mu byla udělena Cena jihomo-
ravského kraje za přínos v oblasti výtvarného umění. Miroslav 
Štolfa žije a pracuje v Brně.

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

Na říjen jsme pro vás připravili…
 Î 1. října 2017

Zájezd do Divadla Bolka Polívky: PERFECT DAYS 
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslo-
vá, Petra Jungmanová, Vilém Udatný
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.
Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: 
prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečli-
vou matku. Ovšem jedno jí chybí – nestihla mít dítě a zbývá jí 
posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se 
jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potencionální ot-
cové z nejrůznějších důvodů selhávají. 
Začátek představení je ve 19:00 hodin. 
Cena zájezdu 540 Kč.

 Î 2. října 2017
Náhradní termín pro zářijové „Dopoledne 
s pohádkou“: O BUDULÍNKOVI, O SMOLÍČKOVI
Z provozních důvodů jsme museli přesunout dopoledne s po-
hádkou na říjen. Účinkující ani titul se nezměnil, a tak se mů-
žete těšit na  Loutkové divadlo Vráti Schildera – Viléma Čap-
ku a Olgu Markovou. Představení se koná v sále MKS Adamov 
(na Ptačině) od 10:00 hodin. 
Vstupné 40 Kč

 Î 2. října 2017
Zájezd na baletní představení v podání 
petrohradského baletu: LABUTÍ JEZERO 
Do  České republiky míří věhlasný petrohradský balet, který 
zde představí celosvětově proslulé dílo legendárního ruské-
ho skladatele Petra I. Čajkovského – Labutí jezero, které patří 
mezi klasiku baletu jako takového. Dechberoucí představení 
St. Petersburg Ballet Theatre Labutí jezero exkluzivně vystou-
pí v Praze, Brně a Ostravě. 
Představení je uváděno v Hale Vodova od 16 hodin.
Cena zájezdu: 450 Kč

 Î 3. října 2017
Celé Česko čte dětem  – dětem 
v Adamově čte PAVEL VÍTEK
Další host, který zavítá do Adamova a podpoří projekt, jehož 
cílem je návrat společného večerního čtení dětem do  rodin, 
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je zpěvák Pavel Vítek. Číst bude ze své oblíbené knížky „Hon-
zíkova cesta“. 
Setkání se koná od 15:30 do 16:00 hodin na faře v Adamově. 
Vstup volný. 

PŘIPOMÍNÁME:
SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ

3. října 2017 Recitál PAVLA VÍT-
KA v  adamovském kostele sv. 
Barbory v 17:30 hodin
Píseň „Jednu krásnou zemi znám“ 
si spolu s Pavlem Vítkem zazpívají 
žáci ZŠ a  MŠ Adamov pod vede-
ním Mgr. Jiřího Kratochvíla.

 Î 5. října 2017
„ŽIVOT S HAZARDEM“ - SETKÁNÍ SE 
SPISOVATELKOU MARTINOU BITTNEROVOU 
SPOJENÉ S AUTORSKÝM ČTENÍM
V týdnu, kdy si akcemi připomínáme „Týden knihoven“, přiví-
táme na besedě autorku knihy „Můj život s gamblerem“ Marti-
nu Bittnerovou. Beseda se koná v salonku MKS od 17:00 hodin. 
Vstupné 40 Kč. 

 Î 8. října 2017
VERNISÁŽ VÝSTAVY:  
MIROSLAV ŠTOLFA – MALÝ FORMÁT
V říjnu v naší výstavní síni přivítáme výtvarníka Miroslava Štol-
fu. Vernisáž výstavy se koná v neděli 8. října 2017 v 15:00 ho-
din. 
Výstava potrvá do  17. 10. 2017 a  je otevřena v  pracovních 
dnech v  době od  14:00 do  17:00 hodin, v  neděli od  14:30 
do 17:00 hodin.

 Î 10. října 2017
PŘEDNÁŠKA: ALENA ŽÁKOVSKÁ – „DUCHOVÉ 
ŽLUTÝCH LISTŮ, VÝPRAVA DO THAJSKA“
Zveme vás na přednášku cestovatelky Aleny Žákovské. Tradič-
ně vás čeká zajímavé povídání doplněné promítáním fotogra-
fií z cesty. 
Začátek přednášky: v 17:00 hodin 
Vstupné: 40 Kč

 Î 11. října 2017
Zájezd do Mahenova divadla v Brně 
na představení baletu: SPÍCÍ KRASAVICE
Šípková Růženka jako klasický baletní klenot. 
Autor Petr Iljič Čajkovský.
Začátek v 19:00 hodin (konec v 21:35 h.)
Cena zájezdu: 470 Kč

 Î 12. října 2017
HUDEBNÍ ČTVRTEK“
ŽANETA VÍTOVÁ: AKORDEONOVÝ RECITÁL
Vystudovala hru na akordeon na Pražské konzervatoři. Své kla-
sické hudební vzdělání rozšiřuje o prvky jazzu, land artu a vol-
né improvizace. S uměleckou skupinou Na okraji tvořila land 
arty (díla inspirovaná krajinou, nenásilně zasazena do  jejího 
kontextu) na téma studentská krajina okolo Anenské Studán-
ky a  Rychlebských hor. Je členkou brněnské experimentální 
kapely Dust in the groove, která snoubí jazz, soudobou váž-
nou hudbu a volnou improvizaci. Spolupracuje se zpěvačkou 

a hlasovou performerkou Anna-
bell Plum, se kterou vytváří si-
ght-specific improvizace v  duu 
akordeon a  hlas. S  operou Ja-
náčkova divadla nastudovala 
operu Powder her face a  spo-
lupracuje se souborem Opera 
Diversa. Své mimo umělecké 
aktivity zaměřuje na  alternativ-
ní vzdělávací směry a  efektivní 
komunikaci.

Začátek akce: v 17:30 hodin
Vstupné: 50 Kč

 Î 14. října 2017
Zájezd: MADAGASKAR
Vydejte se na dobrodružnou cestu s vašimi oblíbenými zvířát-
ky z filmu Madagaskar – s Matym, Alexem, Melmanem, Glorií 
a mnoha dalšími. Poprvé naživo a v češtině!
Pojďte jejich cestu do divoké Afriky zažít společně s nimi – již 
na  podzim 2017 na  vašem zimním stadionu. Vás a  vaše děti 
čeká strhující podívaná – kouzelná výprava, světelná show, 
velkolepá choreografie, propracované kostýmy, známé písně 
(I Like to Move It - Já tak rád trsám trsám a další) i dojemný 
příběh o cestě ze ZOO z New Yorku až do divočiny na Mada-
gaskaru.
Začátek představení: v 17:00 hodin v DRFG aréně v Brně (hala 
Rondo)

 Î 16. října 2017
Akce pro seniory: KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…  
Spolupořadatel akce: VZP, pobočka Blansko 
Další soutěžní a zábavné odpoledne určené pro seniory. 
Akce se koná od 15:00 hodin ve výstavní síni MKS na Horce, 
Komenského 6. Vstup volný.

 Î 17. října 2017
Setkání při akci: TATO BY SE NÁM MOHLA LÍBIT…
S  nabídkou knih, společenským okénkem a  „tříminutovým“ 
čtením zavítáme za klienty DPS Adamov. Zváni jsou i ostatní 
zájemci. Akce se koná od 9:00 hodin. Vstup volný.

 Î 19. října 2017 
Dopoledne s pohádkou:  
PŘÍBĚH O KAMARÁDSTVÍ
Divadlo Úsměv přiveze dětem z mateřských škol ve městě po-
hádku o drakovi. 

Pohádku uvedeme: 
v 8:45 hodin ve Společenském centru na Horce
v 10:30 hodin v sále MKS na Ptačině
Vstupné: 40 Kč

 Î 19. října 2017
„ČTENÍ KE KAFI“
text: Daniela Zbytovská
čtou: Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská
Výtvarná spolupráce: Vendula Chalánková
Foto: Lola Otevřelová
Začátek v 17:00 hodin v salonku MKS.
K pořadu:  Tentokrát jsme se spojily s mladou brněnskou výtvar-
nicí Vendulou Chalánkovou a použily její trefné a vtipné komiksy, 
kterými vás chceme pobavit a obohatit naše divadelní čtení.
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Vendula v rámci premiérového čtení v krátkém doslovu představí 
svoji tvorbu, což slibuje díky jejímu lidskému, osobitému projevu 

a pohledu na svět, pozitivní zakončení večera. 
Co nás vlastně vedlo k tomuto typu pořadu? Touha po sedavém 
povolání? Lenost? Potřeba bližšího kontaktu s diváky?... 
Možná se pravda skládá ze všech těchto „střípků“.
Impulzem pro nás však bylo to, že se na našich divadelních zájez-
dech pravidelně setkáváme s pořadateli i některými diváky, kteří 
se postupem času stali známými lidmi, se kterými se vždycky rády 
setkáváme a často si u kafe probereme, co je nového.
V některých kulturních stáncích pořádají po představení malou 
besedu s herci. Vždy je to příjemné a tak nás napadlo uspořádat 
tenhle „ pokec“ jen tak....
Vybraly jsme pár našich fejetonů a příběhů ze života, které ote-
vírají běžná lidská témata, prostě to, co se nám i kolem nás děje. 

 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PŘIHLÁŠENÝCH  
DO SOUTĚŽE 

DOVOLENÁ 2017 
TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE MŮŽETE SVÝMI 
HLASY POMOCI ROZHODNOUT O VÍTĚZI 
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE  
„O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠNÍ 
DOVOLENÉ“. 
 

FOTOGRAFIE BUDOU VYSTAVENY V MKS ADAMOV VE DNECH  9. – 23. ŘÍJNA 2017. JMÉNA 
AUTORŮ VÍTĚŽNÝCH FOTOGRAFIÍ NAJDETE V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ ADAMOVSKÉHO ZPRAVODAJE. 
 
 

Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22 Adamov – knihovna 

 
Týden knihoven 2017 

2. - 6. 10. 2017 
 

Připravili jsme pro vás… 
• Trocha poezie nikoho nezabije… 

 
V rámci letošního Týdne knihoven, jsme pro vás 
připravili výběr deseti známých básní českých autorů. 

Vybrali jsme ty, které jste určitě již slyšeli, možná některé znáte i zpaměti, 
ale vzpomenete si i na autory vybraných veršů? Budeme rádi, pokud to zkusíte. Vaše 
odpovědi budou slosovány a vylosovaní účastníci získají drobnou odměnu.  
Své vědomosti z oblasti české poezie si můžete otestovat v průběhu tohoto týdne buď 
přímo v knihovně, nebo při akcích MKS pořádaných v první polovině října t.r. 

• Výstavka knih Petra Šabacha 
• Jan Tříska - filmové role 
• Registrace nových čtenářů zdarma 

Prominutí čtenářského poplatku pro rok 2017 nově registrovaným čtenářům 
 

KKnniihhoovvnnaa  jjee  pprroo  ččtteennáářřee  aa  uužžiivvaatteellee  iinntteerrnneettuu  ootteevvřřeennaa::  
v pondělí a čtvrtek od 10 do 12, od 13 do-18 hodin 

ve středu od 10 do 12, od 13 do 16 hodin, v pátek od 10 do 17 hodin 
 
 
 
Připravujeme na listopad 2017: 
- „Dvojkoncert“ pánů Miroslava Palečka a Ivo Jahelky  
- „Majda a Petr hrají dětem“ 
- zájezd na balet West Side Story /režie Mário Radačovský/ 
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Od června tohoto roku probíhala v pro-
storách Městského kulturního středis-
ka Adamov první část rekonstrukce. 
Tou prošel „velký sál“ a prostor přísálí. 

30. 9. 

s(v) MKS Adamov

od 17:00 hodin 
VLADIMÍR HRON: ONE MAN SHOW 
 Král hudebních imitátorů, moderátor, bavič a imitátor. Držitel 4 televizních cen TýTý. Potkat 

se s ním živě můžete při jednom z jeho zájezdových bavičských recitálů.

od 15:00 hodin 
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI „JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK“
účinkuje Divadlo Věž Brno
 Divoké, veselé, melodické, tajemné, poučné, místy nespoutané i mezigalaktické, takové je první 

autorské dílo Divadla Věž, jehož podstatnou část tvoří písničky od skladatelů Jaroslava Uhlíře, 
Petra Skoumala a textaře Zdeňka Svěráka. Celý příběh se odehrává v kouzelném televizním 
studiu, ve kterém se „na obrazovce“ vystřídá velká spousta barvitých postav, z nichž každá má 
svůj vlastní pořad.

od 19:30 hodin 
KONCERT SKUPINY POUTNÍCI
ve složení Peter Mečiar, Jan Máca, Jiří Pola, Jakub Bílý
 Poutníci jsou česká bluegrassová skupina, vzniklá v roce 1970. 

Největších úspěchů dosáhli v letech 1979–1991, kdy byl členem 
skupiny banjista, skladatel a zpěvák Robert Křesťan.

Vstupné: 

1. pro děti  ZDARMA
2. vystoupení V. Hrona  50,- Kč
3. Poutníci  50,- Kč

Rádi bychom vás pozvali k prohlídce nově zrekonstruovaných prostor, 
které si současně můžete „užít“ při návštěvě trojice zahajovacích akcí
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SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ 
 

 
 

KOMORNÍ RECITÁL PAVLA VÍTKA 
  3. ŘÍJNA 2017            V 17:30 HODIN 

KOSTEL SVATÉ BARBORY ADAMOV 
VSTUPNÉ: 200 KČ 

REZERVACE VSTUPENEK: tel. 607 518 104, mks@mks-adamov.cz 
    

1. říjen – Svátek seniorů

U příležitosti Svátku seniorů zve 
MKS Adamov seniory

16. října 2017 od 15:00 hod
do Společenského centra na Horce na

ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
s VZP - pobočkou Blansko, 

firmou Autoškola Pernica Kotvrdovice 
a společností BESIP při MěÚ Blansko.

Vstup volný.

1. říjen – Svátek seniorů

U příležitosti Svátku seniorů zve 
MKS Adamov seniory

16. října 2017 od 15:00 hod
do Společenského centra na Horce na

ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
s VZP - pobočkou Blansko, 

firmou Autoškola Pernica Kotvrdovice 
a společností BESIP při MěÚ Blansko.

Vstup volný.

MKS Adamov Vás zve:

19. října 2017 v 17:00 hodin
do salonku MKS, Opletalova 22 na

 

Něco je legrace, něco trochu k pláči a občas si člověk trošku zafilo-
zofuje a hledá cesty ven...ven do vlastní svobody, ven z předsud-
ků, ven z většinových názorů...
A tak proč si chvilku neposedět a nezamyslet se nad tím, co vlast-
ně chceme, co nás trápí a nakonec čemu se můžeme ze srdce za-
smát! Smích je nejvyšší stupeň duchovního mistrovství, smích léčí 
a dává nám nadhled i nad sebou samými...
Moc si přejeme vytvořit pohodu a radost u kafe a mít vás diváky 
kolem sebe přímo na jevišti!

 Î 22. října 2017
Víkendové setkání s pohádkou: ČERNOUŠEK V ASII 
V rámci nedělního setkání s pohádkou přivítáme v Adamově 
Pohádkové divadlo Sandry Riedlové. Na děti čeká představení 
o přátelství, plné krásných písniček. 
Začátek: v 16:00 hodin
Vstupné: 40 Kč

 Î 26. října 2017
Přednáška:  
ALEŠ SVOBODA – „KAPUCÍNSKÉ NÁMĚSTÍ“
Znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda bude tentokrát po-
vídat zajímavosti o Kapucínském náměstí. 
Začátek přednášky: v 17:00 hodin 
Vstupné: 40 Kč

 Î 27. října 2017
Zájezd: Kulturní dům Bořitov – 
představení MANDARÍNKOVÁ IZBA
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapolský, Bibiana 
Ondrejková 
Komedie plná francouzského espritu a  šarmu nabízí vtipné 
jednoaktové příběhy s  překvapivým, někdy přímo detektiv-
ním závěrem. Malý pařížský hotýlek, čtyři herci, mnoho po-
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stav, kaskáda převleků, osvěžující humor. Výjimečná inscena-
ce, která již 17 sezon skvěle baví nejen bratislavské publikum. 
Začátek představení: v 19:00 hodin 
Cena zájezdu: 360 Kč

 Î 28. října 2017
Zájezd: Městské divadlo Brno – DĚSNEJ PÁTEK
Jmenuje se Ellie, má šestnáct let, ve škole se jí líbí kluk Adam, ale 
netroufá si ho oslovit a má pocit, že jí celý svět, zejména její mat-
ka, nerozumí. Katherine bude čtyřicet, zítra se podruhé vdává, 
touží po tom, aby vše bylo perfektní a moc by si přála, aby ji její 
dcera Ellie pochopila a nepovažovala ji za nepřítele. Matka s dce-
rou. Ty dvě se prostě nedokáží domluvit, pochopit se, porozumět 
si navzájem, a tak se stane něco podivného, bláznivého, šílené-
ho… Po jedné další hádce, kdy si obě přejí, aby ta druhá doká-
zala na svět pohlédnout jejíma očima, si vymění svá těla. Duše 
matky vstoupí do těla dcery a naopak. A tak začíná kolotoč bláz-
nivých, nejen komických situací, v nichž naše hrdinky musí strávit 
den v cizím těle. 
Hrají: Ivana Vaňková, Alena Antalová, Josef a Adam Gazdíkovi, 
Petr Gazdík, Lukáš Vlček, Jan Mazák, Ladislav Kolář, Jana Musi-
lová, Jan Apolenář ad. 
Začátek představení: ve 14:00 hodin

Připravujeme na listopad
 • „Dvojkoncert“ pánů Miroslava Palečka a Ivo Jahelky 
 • „Majda a Petr hrají dětem“
 • zájezd na balet West Side Story /režie Mário Radačovský/

Mariánské zamyšlení 
V našem okolí nacházíme významná mariánská poutní místa 
jako například Vranov, Křtiny, Sloup a postupně mezi ně začí-
náme řadit i náš adamovský kostel, kde o každém mariánském 
svátku slavíme mši svatou u Světelského oltáře. Některá z jme-
novaných poutních míst jsme navštívili  s  farností, na někte-
rá jsme putovali společně s blanenskou farností. Cílem každé 
pouti by mělo být setkání s Bohem, upevnění a prohloubení 
vztahu k němu. Velkou pomocnicí a  učitelkou je nám Panna 
Maria.
Na podzim slavíme několik mariánských svátků mezi ně patří 
také narození Panny Marie. Jejím narozením se začíná usku-
tečňovat naše vykoupení. Maria je nazývána „Jitřenkou spásy 
a znamením naděje pro celý svět“. Každého člověka zahrnuje 
hlubokým zájmem a mateřskou něžností, na každém ji zále-

ží a k  nikomu nezůstává lhostejnou. Vybízí nás, abychom se 
k  ní obraceli ve všech našich těžkostech a potřebách, vybízí 
nás k modlitbě  za druhé lidi a doprovází všechny, kteří mají ve 
svém srdci touhu po změně svého života, tedy touhu po spáse. 
 Umírající Ježíš  říká Janovi „Hle tvá matka“ a Jan ji přijal v tu 
hodinu k sobě. Mariina přítomnost v našem životě nám pomá-
há vstoupit do důvěrného vztahu s Ježíšem, pomáhá nám Je-
žíše více poznat a celým srdcem si ho zamilovat. 
 Přijměme tedy Marii jako matku do svých srdcí,  do svých do-
movů a prosme ji, ať nás vede ke svému Synu, učí nás slovo 
Boží nejen slyšet, ale také žít. 
Maria celým svým životem ukazuje na Ježíše. Naše veškerá  
mariánská úcta by proto měla vyústit v oslavu Boha. 
Nedávno jsme se společně s otcem Jiřím Kaňou  zúčastnili be-
nedicce nového opata ve Zwettlu. Zwettl je třetí nejstarší kon-
tinuálně existující cisterciácký klášter, který se datuje od roku 
1138. V současné době 17 mnichů naplňuje pastorační služby 
v okolních farnostech.
Novým opatem byl zvolen mnich Johannes Maria Szypulski, 
který se narodil v Polsku. V souladu se svým heslem, „Fortitu-
do mea Maria“ (má síla je Maria)  chce své působení svěřit pod 
ochranu Panny Marie a na její přímluvu upevňovat křesťanská 
společenství.
Svěřme se i my pod její ochranu a prosme „Maria, Matko Boží 
vyprošuj nám u svého Syna požehnání pro celé naše město“.

Vzpomínka
Dne 6. října vzpomeneme nedožité-
ho, již 100. výročí narození našeho táty, 
tchána a děda, pana Františka Pařízka. 
Kdo jste ho znal a měl rád, vzpomeň pro-
sím s námi. 

Syn a dcera a rodinami.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli v pátek 18. srpna 2017 do kostela 
sv. Barbory rozloučit s  mojí maminkou, paní Marií Pokovou, 
za účast, slova útěchy i květinové dary.

Jana Kalousková s rodinou 

Ze školních tříd
Nový školní rok na ZŠ a MŠ Adamov
Vzdělávání a výchova na Základní škole bude vycházet z dlou-
hodobých cílů, které jsou vytýčeny v Strategickém plánu roz-
voje školy na období 2016 - 2020, z koncepce školy, školního 
vzdělávacího programu Hrou k  vědění a  programu Podpory 
zdraví ve škole. 
Vzdělávání a  výchova ve  školním roce 2017-18 bude pokra-
čovat v rozvoji čtenářské, finanční a  informační gramotnosti, 

bude podporovat jazykovou gramotnost, environmentální 
výchovu, technické dovednosti a praktické činnosti. 
Škola i  nadále bude prosazovat zdravý životní styl a  podpo-
ru tělesné zdatnosti žáků. Neodmyslitelná je podpora tělo-
výchovných a  sportovních činností, zejména halové kopané, 
floorbalu a vybíjené. Důležitý je při všech aktivitách rovný pří-
stup ke vzdělávání všem žáků.
Škola všestranně podporuje zabezpečení výuky žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím odpůrných 
opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti organizace 
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výuky, metod výuky, v oblasti úprav obsahu vzdělávání a v ob-
lasti hodnocení. Mimořádně nadaným, nadaným a talentova-
ným žákům bude umožňovat rozvoj jejich schopností a  do-
vedností prostřednictvím plánu pedagogické podpory.
Činnost školy směřuje k tomu, aby se děti i žáci cítili ve škole 
svobodně, aby do  ní chodili rádi, aby i  doma o  škole ochot-
ně a rádi povídali se svými rodiči, aby zde vládla spravedlnost, 
pochopení, uznání, tolerance, snaha pomoci, zdravý rozum, 
tolerance a láska. Škola pak bude místem, kam se budou den-
ně rádi vracet nejen učitelé, ale i žáci. 
Škola podporuje pospolitost, tím se rozumí způsob komuni-
kace, seberealizace, vzdělávání, rozmanitost, hloubka osob-
nostního rozvoje. Všem dětem a  žákům bude poskytována 
možnost realizovat se a zbavovat se určitých zábran. Žáci se 
aktivně zapojí do hodnocení včetně sebehodnocení již od nej-
nižšího ročníku. Všichni vyučující budou přistupovat k hodno-
cení zodpovědně, aby nemohlo dojít u dítěte ke vzniku zábran 
a pocitu křivdy. Dítě se bude moci v hodnocení lépe oriento-

vat, bude moci vidět východisko z dané situace a bude znát 
rozmanité cesty, jak se zlepšit. 
Školní družina bude i nadále naplňovat školní vzdělávací pro-
gram Naše družina. Jednotlivá oddělení školní družiny  jsou 
vybavena nábytkem, který je přizpůsoben k relaxaci a odpo-
činku. Děti mají možnost k  zájmové činnosti využívat také 
tělocvičnu, hřiště, promítací síň, výtvarnou dílnu, knihovnu 
a podobně. 
Školní klub realizuje školní vzdělávací program Bavíme se 
a poznáváme. Žáci druhého stupně mají možnost relaxace dle 
svých zájmů v tématických blocích či zájmových kroužcích. 
Škola realizuje projekt Cesta k rozvoji ZŠ a MŠ Adamov. Reali-
zuje aktivity personální (speciální pedagog, sociální pedagog, 
školní asistent, chůva), osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů a extrakurikulární rozvojové aktivity. 
Dále je škola zapojena do  projektu Cesta za  poznáním, jejíž 
nositelem je Základní škola Blansko, Dvorská, který rozšiřuje 
možnosti zájmové činnosti žáků. 
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Škola je také součástí partnerského projektu BIG AT-CZ5, kte-
rý připravilo Středisko služeb školám Brno. Cílem projektu je 
přes hraničními aktivitami českých a  rakouských dětí podpo-
rovat osvojování češtiny a němčiny v rámci reálných životních 
situací a navázat partnerské vztahy.
Také v letošním roce bude škola podporovat doplňkovou čin-
nost, kterou škole povolil zřizovatel ve zřizovací listině. Škola 
pronajímá zájemcům jednotlivé prostory školy. Školní kuchy-
ně vaří obědy pro cizí strávníky. Prostředky získané z doplňko-
vé činnosti jsou využívány na rozvoj činnosti školy.
Základní školu navštěvuje celkem 308 žáků, kteří se budou 
učit v 15 běžných třídách, v 1 třídě speciální a v 1 přípravné tří-
dě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí své zájmy 
v šesti odděleních.
Školní stravování zabezpečují čtyři školní jídelny, dvě v základ-
ní škole a dvě v mateřské škole. Ke školnímu stravování je při-
hlášeno 275 žáků a 145 dětí.
Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 je umístěno 5 tříd 
základní školy, ve kterých se učí 99 žáků. Do tří oddělení školní 
družiny chodí 75 dětí. K stravování žáci mohou využívat škol-
ní jídelnu. 
Mateřská škola má i  v  letošním školním roce šest tříd, které 
jsou umístěny ve třech budovách (MŠ Jilemnického 1 - 3 tří-
dy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4 - 1 třída). 
Do  předškolního vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní 
vzdělávání na naší škole vychází z inovovaného vzdělávacího 
programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme.
Ve  škole v  současné době pracuje celkem 68 zaměstnanců, 
z toho v základní škole 44 a 24 zaměstnanců v mateřské škole. 
V pedagogickém procesu je zapojeno 46 pedagogických pra-
covníků, z toho 24 učitelů základní školy, 12 učitelek mateřské 
školy, 6 vychovatelek školní družiny a 6 asistentek pedagoga 
v ZŠ a 4 v MŠ. Administrativu zajišťuje asistentka. Ekonomic-
kou oblast řídí účetní. Ve  čtyřech školních jídelnách pracuje 
11 zaměstnanců a o správu budov se starají čtyři školníci a tři 
uklizečky. 
První měsíc školního roku je již za námi a doufám, že letošní 
školní rok bude pro žáky, pedagogy, správní zaměstnance i ro-

diče plný nových poznatků, pozitivní energie, životního elánu, 
optimismu a splněných přání. Přeji si, abychom k sobě chova-
li vzájemnou úctu, byli k sobě ohleduplní, vstřícní, tolerantní 
a tak mohli splnit vše, co jsme si předsevzali a nikdy nešetřili 
úsměvem a porozuměním. 

A nyní několik moudrých slov na závěr:

Kdo chce hýbat světem, musí nejdříve pohnout sám sebou.

Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života. 

 Mgr. Jana Burianová,  
ředitelka školy

MŠ Ptačina

A začínáme ...
Prázdniny utekly tak rychle, že se tomu nechce ani věřit. Spo-
lečně s  nimi pomalu odešlo i  překrásné léto a  početná sku-
pinka předškoláků. A protože nám, tak jako každý rok v září, 
do  všech tříd přibylo spoustu nových dětí, nemáme ani dů-
vod, ani čas být z toho smutní. Věnujeme společně se staršími 
dětmi maximální úsilí bezbolestnému začlenění našich nej-
menších. I když občas ukápne nějaká ta slzička, všechno letos 
probíhá naštěstí velmi hladce. V letošním školním roce máme 
opět spoustu plánů. Budeme pokračovat ve zvelebování naší 
přírodní zahrady. Dále jsme v jedné třídě začali pracovat troš-
ku jiným způsobem. Inspirovali jsme se vzdělávacím progra-
mem Začít spolu. Základní myšlenka nám připadala zajíma-
vá, proto jsme si některé prvky vypůjčili. Slibujeme si od této 
změny, že naučíme děti hrát si více smysluplně, svobodně se 
rozhodovat kde a s čím si budou hrát, ale také lépe pochopit, 
že i svobodná volba má svá pravidla a limity. Čeká nás mnoho 
pohádek v MKS, program přímo ve školce, starší děti budou 
mít možnost chodit plavat, učit se německy… Je toho oprav-
du hodně a pozitivní na tom je, že je to všechno teprve před 
námi!

Mgr. Ivana Drlíková

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

Tišnovská padesátka 
Vycházka se uskuteční  
v sobotu 14. října 2017.
Délka vycházky 7 km, 11 km, 16 km.
Trasa: dle propozic pořadatele.
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 7:39 hod., Brno – Židenice Os 
7:57 hod., Tišnov 8:32 hod.
Zpět: Tišnov 14:28 hod., 15:28 hod.
Jízdenka: Tišnov a zpět
Vycházku vede: Marie Tejkalová

Slováckými vinohrady okolo Mutěnic aneb 
burčákový pochod 
Vycházka se uskuteční v sobotu 14. října 2017.
Délka vycházky 10 km.
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 7:39 hod., přestup Brno Sp 
8:06 hod.
Zpět: ČD Mutěnice 14:01 hod. nebo 16:01 hod.
Jízdenka: Mutěnice a zpět
Vycházku vede: Marie Martincová

Putování přes Halasovo Kunštátsko
Vycházka se uskuteční v sobotu 21. října 2017.
Délka vycházky 13 km.
Trasa: Letovice – Křetín – Vranová – Letovice.
Terén: zvlněný.
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 8:19 hod., Letovice 9:01 hod.
Zpět: Letovice ČD 13:58, 14:58 hod.
Jízdenka: Letovice zpáteční
Vycházku vede: Irča Antoszewska
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Bruslení pro všechny
V  pátek 1. září, v  poslední prázdninový den, se uskutečnilo 
„Bruslení pro všechny“ pod dohledem hokejistů Adamova, or-
ganizovaný ve spolupráci se Zájmovým klubem Alfa a firmou 
Malířství, natěračství, lakýrnictví Dušan André na zimním sta-
dionu v Blansku. Bruslení se zúčastnilo 22 dětí, různých věko-
vých kategorií i s rodiči.
Všichni si pořádně protáhli své tělo, sem tam byl i karambol 
a na závěr si všichni zahráli hokej.
Viditelně více jak hodinka strávená na  ledě prospěla všem 
a podle kladných reakcí se akce bruslení bude určitě opakovat.

PÉTAQUE FENYX ADAMOV

19. srpna 
MČR 55 PLUS - Stolín, Červený Kostelec
Mistrovství České republiky 55+ v  pétangue se uskutečni-
lo ve  Stolíně okr. Náchod. Za  Fenyx Adamov se ho zúčastnil 
tým ve složení Mrlina Karel, Drahovzal Milan a Němec Jiří. Ces-

tou tam jsme jeli místy v dešti, ale pak se počasí umoudřilo. 
Po  slavnostním přivítání týmů a  státní hymně bylo mistrov-
ství zahájeno. Hrály se čtyři kola s postupem do KO osmičky, 
za chladného počasí, ale bez deště, odpoledne i za sluníčka. 
Hřiště: tvrdý podklad a hrubý štěrk, což byl pro někoho pro-
blém v plasování. V prvním kole jsme hráli s týmem Jiřího Ko-
reše z Českých Budějovic a prohráli jednoznačně 13:2. Ve dru-
hém kole s  týmem Jiřího Šrubaře z  Carreau Brno, bylo vidět 
náznak zlepšení i když výsledné 13:3 pro soupeře tomu moc 
nenasvědčuje. Ve  třetím kole jsme narazili na  tým Antonína 
Dúbravy z PCP Lipník a po zlepšeném a soustředěném výkonu 
jsme zvítězili 13:9. Vítězství nám zvedlo sebevědomí do čtvr-
tého kola, kde nás čekal tým Viléma Meduny z Aury Havlíčkův 
Brod. Ujali jsme se brzy vedení 9:0, ale pak nastal náš nepo-
chopitelný herní výpadek a soupeř snížil na 9:8, vedli jsme ješ-
tě 12:9 a mohli zápas ukončit, což se nám nepodařilo a prohráli 
13:12. Tato prohra nám pokazila náladu. Z celkového umístně-
ní na 19. místě, se dvěma vítěznými zápasy by bylo mnohem 
veseleji. I takový je pétangue, kde se musí hrát až do posled-
ního 13 bodu.

27. srpna 
2. srpnový turnaj Adamov
Vítězem se stal Jiří Hromek, na druhém místě skončil 
Jožka Gruber a na třetím Jiří Charvát st.
Další ze série adamovských ligových turnajů - druhý srp-
nový turnaj se konal na sklonku léta, ale počasí nám hez-
ky vyšlo. Navštívila nás spousta přespolních Brňáků, kte-
ří zpestřili startovní pole. Po čtyřech kolech supermeleé 
zvítězil Jiří Hromek, což už se stalo tak nějak tradicí. Dru-
hé místo po dodatečném rozhozu obsadil Jožka Gruber 
a třetí skončil Jiří Charvát st. Na čtvrtém místě skončil Jiří 
Němec, na pátém Pavel Král a na šestém nejlepší z „přes-
polních“ Rudolf Frank, všichni se třemi výhrami. 

10. září 
Memoriál Jiřího Švába 
2. ročník - Adamov
Na úvod druhého ročníku vzpomínkového turnaje Memoriál 
Jiřího Švába náš prezident Jiří Hromek vzpomenul nejen Jiřího 

Jeden z nejmladších - Kuba Hokej lákal nejvíc S úsměvem jde všechno líp
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Švába, po němž je turnaj pojmenován, ale i další naši bývalou 
členku Magdu Nečasovou, která nás rovněž před lety před-
časně opustila. Hrálo se klasickým systémem čtyři kola su-
permeleé s limitem 35 minut plus jeden nához. „Asi do 17 ho-
din nemá pršet“, řekl na úvod Jirka Hromek a měl v podstatě 
pravdu, skoro celý turnaj jsme i přes předpověď deště odehráli 
v suchu. Turnaje se zúčastnili pouze hráči Fenyxu včetně těch 
nejmladších, hrály i Ivanka Králová (spolu s maminkou) a Alen-
ka Králová samostatně. Vítězem se nakonec stal Karel Mrlina 
se čtyřmi výhrami a  skóre +43, druhý Jiří Němec, rovněž se 
čtyřmi výhrami, ale horším skóre +33, na třetím místě se třemi 
výhrami a skóre +19 Zdeněk Handl. Jen o jeden bod skončila 
čtvrtá opět se třemi výhrami Růženka Hromková. Předávání 
cen se zúčastnila i paní Švábová, což završilo celý pěkný turnaj. 

Střípky z historie 
adamovského sportu, 9. díl
V  podzimních zápasech roku 1939 bylo mužstvo nejčastěji 
sestavováno z  hráčů Bukáčka, Lahody, Hály, Zimoly, Hošic-
kého, Havelky, Melče, Bartoše, Handla, Střelce, Prudíka, Foffa 
a Berana. Nevedlo si nejhůře, ale některé nerozhodné zápasy 
mohlo vyhrát. Tým nepodával potřebný výkon a jako příčiny 
této situace se uváděly zranění či odchod několika hráčů a ne 
příliš kamarádský poměr mezi nimi. Přesto byl klub po  11. 
kole na  7. místě tabulky s  aktivním skóre 24:23 a  11 body, 
7 bodů za vedoucím Královým Polem.
Pak ale přišel zápas v  Třebíči s  Horáckou Slavií, který mu-
sel rozhodčí za stavu 7:0 pro domácí zhruba 15 minut před 
koncem předčasně ukončit pro nedostatečný počet hráčů 
na  hřišti. Už do  zápasu nastoupilo adamovské mužstvo jen 
s 9 hráči a vše vyvrcholilo odstoupením tří dalších. Na tuto 
ostudnou reprezentaci klubu reagoval jeho zakladatel Mašek 
tím, že přerušil svoji zdravotní dovolenou a výbor opět pod 
jeho vedením se rozhodl nedisciplinovanost hráčů potrestat. 
Hráčům Havelkovi a  Kovaříkovi, kteří se nedostavili k  zápa-
su, byla na  čtyři měsíce zastavena činnost: Stejný trest do-
stal Hošický, který simulováním zranění opustil hřiště při hře 
mužstva v sedmi a tím zavinil ukončení zápasu.
Po konci podzimní části se Adamov nacházel na 8. příčce ta-
bulky s 15 body a skórem 37:35. Na tým ze sestupového 14. 
místa měl náskok 4 body, takže stále náležel do širšího okru-
hu kandidátů sestupu do I.B třídy. Nejvíce branek vsítili Stře-
lec (9), Prudík (6), Havelka (5), Foff (4) a Beran (3).

Dorost v konkurenci klubů Velen Boskovice, AFK Blansko, SK 
Doubravice, SK Rájec, Olympia Ráječko a  Moravan Svitávka 
nevybojoval v soutěži na podzim ani bod.
Desátá řádná valná schůze, která se uskutečnila počátkem 
února roku 1940, konstatovala, že provoz fotbalového od-
boru je ztrátový ve  výši 1  372 korun. Nejvíc zápasů během 
předchozího roku sehráli Foff s Lahodou (36) a Střelec (35), 
který v nich nastřílel 33 branek. Dalšími významnými střelci 
byli Prudík a Foff se 12, resp. 10 zásahy. Předsedou klubu byl 
opět zvolen Josef Mašek, i když se v době konání schůze zo-
tavoval v nemocnici po těžké operaci.
Právě zmíněný útočník Střelec asi nejvíce chyběl fotbalové-
mu mužstvu v odvetných zápasech mistrovství, během nichž 
kvůli zranění nastoupil jen k několika málo utkáním. Branká-
ře Bukáčka, který přestoupil do divizních Žabovřesk, nahra-
dil Sláma, jenž se vrátil z ligových Židenic, na místě útočníka 
Havelky, který přestoupil do Sparty Brno, nastupoval Šujan. 
Proti podzimnímu kádru odehráli podstatně více zápasů Pro-
cházka a Skácel. Tomuto nepříliš obměněnému mužstvu se 
ale na jaře vůbec nedařilo, jeden z publikovaných komentářů 
jako důvod uváděl „velmi nekamarádský duch, bezohlednost 
a  nezodpovědnost hráčů vůči klubu“. Již po  čtyřech ode-
hraných kolech vesměs prohraných utkání se Adamov ocitl 
na sestupovém 14. místě a tyto osudné pozice již do konce 
soutěže neopustil. V závěru května proběhla tiskem zpráva, 
že se vážně uvažuje o likvidaci klubu. Počátkem června pak 
rezignoval na všechny funkce v klubu jeho zakladatel a dlou-
holetý předseda Mašek.
V  jarních 15 kolech vybojoval tým pouze 2 body za  domá-
cí vítězství nad Kuřimí a  vše dovršila katastrofální porážka 
v předpředposledním kole ve Zbýšově v poměru 0:19. Po ní 
došlo k potrestání hráče a současně trenéra Prudíka přísnou 
důtkou a hráčům Melčovi, Hamplovi, Procházkovi, Hajmano-
vi a Hálovi byla zastavena činnost v rozmezí od 1 měsíce do 1 
roku. Veškeré zprávy o  ukončení existence klubu byly však 
popřeny.
Své působení v  I.A třídě ukončil Adamov ve  druhé sezóně, 
v  níž obsadil se 17 body předposlední 15. místo při skóre 
54:115. Počátkem srpna pak bylo rozhodnuto o snížení počtu 
družstev v této třídě na 14, takže nakonec sestoupil i klub se 
25 vybojovanými body.
V sezóně 1940/41 byla I.B třída rozdělena na 3 okrsky. Do prv-
ního byly zařazeny kluby Moravia Brno, SK Líšeň a  SK Ada-
mov, které sestoupily z vyšší třídy, a dále ČAFC Židenice, AC 
Velen Boskovice, SK Maloměříce, AFK Žižka, SK Řečkovice, 
Žabčický FC, SK Rájec, AFK Vinohrady, Viktoria Tuřany, AFK 
Rajhrad a SK Brno-Slatina.
Po sestupu byl náčelníkem fotbalového odboru klubu jme-
nován Václav Kraus, přednosta Škodových závodů v Adamo-
vě. Klub opět opustil brankář Sláma (zpět do  SK Židenice), 
odešel Prudík a v průběhu podzimu ho následovali Hajman, 
Hála, Hošický, Procházka, Střelec a Zimola. Jedinou význam-
nější posilou byl obránce Růžička z  AFK Blansko. Nejčastěji 
kromě něho nastupovali Hruška, Melč, Skácel, Sýkora, Šujan, 
Foff, Linhart, Staněk, Plachý a Voneš. 
Bohužel se mužstvu v  soutěžních utkáních nadále neved-
lo a převážně pobývalo v  tabulce na předposledním místě. 
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Na něm také po polovině soutěže přezimovalo s pouhými 4 
body a skóre 25:49.
Že fotbalový odbor prodělával a  dosud prodělává krizi, za-
znělo počátkem ledna 1941 na v pořadí XI. valné schůzi klu-
bu. Současně bylo předsevzato, že během zimní přestávky 
bude mužstvo posíleno novými hráči. Klubovním trenérem 
byl ustanoven Josef Gruber, bývalý hráč AFK Blansko. Před-
sedou sportovního klubu pak byl zvolen dlouholetý člen vý-
boru František Barša,
Před zahájením jarní části sezóny byli pro mužstvo získáni 
do branky bývalý reprezentant Slovenska Putna (přestoupil 
z Doubravic), do obrany Kyselka ze Slavie Husovice, jako cen-
trhalf Hodaň z  SK Líšeň a  do  útoku Přikryl z  SK Doubravice 
a Zlámal z SK Žeravice. Počátkem dubna ještě přišli ze Spar-
ty Brno Povolný a  zejména Pohle-Šťastný. Tento Čechoně-
mec měl za sebou angažmá v mnoha klubech – Žabovřesky, 
Moravská Slavia, Sparta Brno, ale také Banská Bystrica, Rolný 
Prostějov či SK Most.
V tomto složení sice došlo ke zlepšení výkonnosti mužstva, 
které v  jarní části získalo 11 bodů při aktivním skóre 37:30, 
ale v součtu to na zlepšení umístění v tabulce nestačilo a ko-
nečné předposlední místo v tabulce znamenalo další sestup. 

Mistrovská komise fotbalové župy zamítla nabídku fotbalistů 
SK Rájec, že přepustí své místo v soutěži Adamovu a že se-
stoupí oni. Důvodem byla ztráta hřiště rájeckého klubu i jeho 
majetku, které byly zabrány kolaboranty s německými oku-
panty naší republiky. Rájec opravdu na vlastní žádost sestou-
pil a zahájil na podzim spolu s Adamovem boje v nižší II. tří-
dě, ale po několika kolech odstoupil nakonec i z této soutěže 
a dal oddíl do klidu.

-dtk-

INZERCE 
 ♦ NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY VE  2. PATŘE 

OD TESCO BRNO! Sloučíme Vám všechny půjčky dohro-
mady! 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!

 ♦ 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. 

 ♦ Zajištění manželé koupí byt 2+1 nebo 3+1. Tel. č. 
720 598 284.

 ♦ Koupím byt v Adamově, hotovost, tel. č. 720 584 911.
 ♦ Prodám suché palivové dřevo, tel. č. 608 065 337.
 ♦ Sečení trávy a mulčování trávy, tel. č. 608 065 337.
 ♦ Přivýdělek www.primavydelek.cz . 
 ♦ Pronajmu garáž na Horce, tel. č. 605 144 427.
 ♦ Prodáváte nemovitost? Vysoutěžíme pro Vás nejvyšší mož-

nou cenu do 30 dní. Bez rizika – Vy rozhodnete o prodeji. 
Kontakt: p.  Novotná: 775  377  977, mail: nikola.novotna@
audra.cz.

 ♦ Dám odměnu 3000 Kč i  více za  sehnání starého traktoru 
nebo pásáčku (i  nepojízdného). Ne inzeráty. Prosíme po-
mozte nám, budujeme nové muzeum starých traktorů pro 
další generace. Tel. č. 777 154 614.

SPARTAK ADAMOV, z. s. 
SPORT PRO VŠECHNY

Dříve narozené ženy cvičí každé úterý 
od 18 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ 
Ronovská – boční vchod od hřiště.

Na všechny se těší cvičitelky  
Irča a Maruška.
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Jak se správně pojistit na odpovědnost?
Správné pojištění je takové, které odpovídá Vašim potřebám.
Proto každému klientovi tvoříme pojištění přesně na míru.
Proč zrovna pojištění odpovědnosti? Nezáleží jestli bydlíte v domě 

nebo v bytě.I těm nejopatrnějším se může stát, že:
- praskne hadice od pračky a vytopí sousedy
- děti při hraní rozbijí míčem sousedovi okno
- co když Vám uteče domácí mazlíček 

a způsobí autonehodu?
- hradíme i škody, které by od Vás

požadovala zdravotní pojišťovna
- kryjeme i škody na pronajaté nemovitosti

Nikdy nevíte jakou škodu způsobíte. Život je 
plný nešikovných situací. Chránit se můžete 
pojištěním, které za Vás škody zaplatí.
Pojištění odpovědnosti Allianz 
ochrání vždy a ochrání 
Vás i celou rodinu.

Prémiová kancelář
Allianz pojišťovny, a.s.
Svitavská 2390/14b
Blansko 678 01
tel.č.: 727 852 017

* Slevu uplatníte na pobočce

- 25%

www.allianz-blansko.cz
facebook.com/BlanskoAllianz

▪ Pro solventní pár hledám 
 byt 3+1 nebo 4+1 
 v Adamově.
▪ Hledám malé byty 1+1 
 nebo 2+1 s výtahem.

Gabriela Šenková
Vedoucí pobočky

www.rkokno.cz

Nejbližší pobočka:
Nám. Republiky 3, 678 01 Blansko

739 300 933

Nádražní 374, 679 04 Adamov 
tel: 516 446 112
info@autoservisadamov.cz
www.autoservisadamov.cz

Autoservis Adamov
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RE/MAX prodává nejvíc 
realit na světě

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

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

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

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

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2017 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

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

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů

celkem již v ceně !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

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

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

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

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

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

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