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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel
25.2.2018 11:15 Hokej muži: TJ Sokol Černá Hora - Spartak Adamov Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje
25.2.2018 14:30 Halový turnaj starších žáků FK Adamov
26.2.2018 17:00 Přednáška: LESY MENDELOVY UNIVERZITY MKS Adamov
27.2.2018 16:00 Turnaj ve stolní fotbálku Městský klub mládeže
1.3.2018 10:00 Připravujeme zájezd do divadla na představení: VĚRA MKS Adamov
5.3.2018 14:30 Výroba přáníček a drobných dárečků Městský klub mládeže
10.3.2018 09:00 Florbal: 19. kolo JM ligy mužů TJ Sokol Adamov
12.3.2018 16:30 Turnaj v petanque Městský klub mládeže
13.3.2018 19:00 Připravujeme zájezd do divadla na představení: U KOČIČÍ BAŽINY MKS Adamov
15.3.2018 15:30 Vybíjená Městský klub mládeže
15.3.2018 17:30 Koncert JAKUBA SMOLÍKA MKS Adamov
16.3.2018 20:00 OSMÝ PLES MĚSTA ADAMOVA MKS Adamov
23.3.2018 17:00 SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 2018 MKS Adamov
24.3.2018 10:00 Florbal: 21. kolo JM přeboru st. žáků TJ Sokol Adamov
26.3.2018 15:00 Velikonoční dílna Městský klub mládeže
30.3.2018 19:00 Zájezd: HOREČKA SOBOTNÍ NOCI MKS Adamov
7.4.2018 10:00 Florbal: 19. kolo JM přeboru mužů TJ Sokol Adamov

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

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

KONTAKTY
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov 679 04

Funkce Jméno Telefon Mobil
Sekretariát Vratislava Chlupová 516 499 620 773 990 473
Starosta Bc. Roman Pilát, MBA 516 499 620 773 634 342
Místostarosta Jiří Němec 516 499 622 775 170 869
Tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová 516 499 623 723 010 631
Odbor sociálních a správních věcí Mgr. Dobra Moserová, vedoucí 516 499 624 602 788 015
Sociální pracovník Mgr. Simona Tichá 516 499 625 605 206 656
Matrika a evidence obyvatel Lenka Maláková 516 499 633 773 990 472
Správa majetku města Ing. René Adámek, vedoucí 516 499 636 773 990 468
Péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň Ing. Alena Všianská 516 499 635 724 862 158
Odpady, MHD Věra Jenyšová 516 499 628 773 990 470
Bytové a nebytové hospodářství, zahrádky, zpravodaj Ing. Dagmar Petláková 516 499 636 602 135 764
Odbor ekonomický Bc. Dita Mašková, vedoucí 516 499 631 728 286 187
Účetní Hana Šebelová 516 499 632 739 324 213
Mzdová účetní Marie Švábenská 516 499 632 739 601 463
Poplatky Silvie Můčková 516 499 629 739 601 464
Pokladna Veronika Dudíková 516 499 630 773 990 476
Stavební úřad 516 499 637 773 990 469
Pečovatelská služba pečovatelky 723 755 352
Městská policie strážník MP 516 499 638 602 515 387
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města 
Adamova
Na  76. schůzi Rady města Adamova konané dne 17. 1. 
2018 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 34. za-
sedání Kulturně informační komise konaného dne 12. 12. 2017 
a zápis z 16. zasedání Sportovní komise konaného dne 11. 1. 
2018.
Byly schváleny návrhy na  změnu dopravního značení, které 
budou předloženy ke  konečnému schválení Polici ČR a  MěÚ 
Blansko. 
Na  vlastní žádost byl odvolán z  členství v  Komisi podpory 
komunitního života a  ve  Sportovní komisi Ing.  Vladimír Bílý. 
Členkou Komise pro přidělování bytů s  přijatou dlouhodo-
bou zálohou na  nájemné byla ke  dni 17. 1. 2018 jmenována 
Ing. Dagmar Petláková a předsedkyní Komise MHD byla ke dni 
17. 1. 2018 jmenována paní Věra Jenyšová.
S  firmou Hydrosoft Veleslavín s. r. o. byla uzavřena Smlouva 
o servisu k aplikacím Digitálního povodňového plánu města 
Adamova.
Rada města Adamova schválila Dohodu o ukončení Smlouvy 
o nájmu bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou služ-
bou na  ulici Komenského 1 v  Adamově a  neschválila žádost 
o výměnu bytu zvláštního určení v DPS.
V  souladu s  uzavřenými smlouvami bylo u  nájemného z  ne-
bytových prostor sloužících k  podnikání, sloupů veřejného 
osvětlení, komunikací, movitých a  nemovitých věcí v  majet-
ku města schváleno navýšení nájemného o roční míru inflace 
za rok 2017.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 18/2017.
Byl uzavřen Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  zabezpečení sběru, 
svozu, využívání a  odstraňování komunálních odpadů pro 
město Adamov zohledňující úpravu celkové ceny za příslušný 
kalendářní rok v souvislosti s aktualizací počtu obyvatel města 
Adamova k 1. 1. 2018.
Na  77. schůzi Rady města Adamova konané dne 29. 1. 
2018 jmenovala Rada města pana Ing. René Adámka vedou-
cím Odboru správy majetku města Městského úřadu Adamov, 
a to s účinností do 1. 2. 2018.
Rada města Adamova dala základní škole a  mateřské škole 
Adamov a Městskému kulturnímu středisku Adamov generál-

ní souhlas zřizovatele k přijímání finančních, účelově neurče-
ných darů do  vlastnictví příspěvkové organizace, v  jednotli-
vých případech nepřevyšujících 20.000,- Kč.
  Bc. Roman Pilát, MBA 

 starosta města Adamova

Informace ze svodky MP Adamov
Vybrané události z ledna 2018 konkrétně:

 ♦ Strážníci byli informováni dozorčím OO PČR Blansko o zra-
něném muži, který by se měl nacházet na Smetanově náměstí. 
Na místo již vyrazil i vůz ZZS. Když se strážníci dostavili k muži, 
který byl ošklivě zraněn v oblasti hlavy a krvácel, zajistili nejpr-
ve jeho ošetření a převoz vozem ZZS k hospitalizaci. Poté pro-
vedli zjišťování skutečného stavu věci, kdy vyšlo najevo, že byl 
napaden mužem, který již z místa odešel. Byli zajištěni svědci 
události a dále bylo provedeno pátrání po muži podezřelém 
z uvedeného jednání. Toho se podařilo dohledat před neda-
lekou restaurací, kde byl požádán o podání vysvětlení ke zjiš-
tění skutečného stavu věci a  byla u  něj provedena dechová 
zkouška na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu s pozitivním 
výsledkem. Celá věc byla dále strážníky zpracována a postou-
pena na OO PČR Blansko jako podezření ze spáchání trestného 
činu Výtržnictví. 

 ♦ Dalším oznámením, kterým se zabýval strážník MP Ada-
mov, byl nahlášený únik plynu v  bytě na  ulici Komenského. 
Strážník se ihned vydal na místo, kde se již nacházela jednotka 
HZS Blansko, která provedla vstup do bytu a zastavení přívo-
du plynu. Jelikož bylo zjištěno, že majitelka je mimo Adamov, 
byla kontaktována majitelkou pověřená osoba, která si byt za-
bezpečila. 

 ♦ V  měsíci lednu se naplno ukázalo, že zřízení Městského 
kamerového dohlížecího systému (MKDS) bylo dobrým roz-
hodnutím pro ochranu majetku města. Strážníkům bylo totiž 
oznámeno, že nově opravený výtah vedoucí na  ulici Sadová 
má poškozené vnitřní posuvné nerezové dveře tak, že je zde 
viditelná promáčklina. Strážníci tedy provedli vyhodnocení 
záznamů z MKDS, kde bylo zachyceno chování mladíka, kte-
rý při cestě výtahem do  dveří opakovaně udeřil a  způsobil 
tak jejich poškození. Strážníci mladíka ztotožnili. Vyjádřením 
ke škodě bylo zjištěno, že ta přesahuje částku 5000 Kč, a proto 
byla celá věc postoupena na  OO PČR Blansko jako podezře-
ní ze spáchání trestného činu Poškození cizí věci. Mladík tak 
bude muset uhradit nemalou částku za své řekněme zkratko-
vité jednání. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
01. 02. Zdeněk Stloukal, 83 roky, Dvořákova 5
02. 02. Antonín Hurta, 80 roků, Komenského 13
03. 02. Robert Červený, 88 roků, Družstevní 9
03. 02. Mária Kratochvílová, 80 roků, Mírová 14

Úřední den Finančního 
úřadu Blansko v Adamově
Ve spolupráci s Finančním úřadem v Blansku se na zákla-
dě dlouhodobého zájmu uskuteční úřední den v Adamo-
vě, aby na místě vybrali daňová přiznání a odpověděli ob-
čanům na jejich dotazy či pomohli s kontrolou úplnosti 
podávaného přiznání k dani z příjmů.
Tento úřední den FÚ se uskuteční ve středu 14. 3. 2018 
v  době od  8:00 – 12:00 a  13:00 – 17:00 v  zasedací 
místnosti Městského úřadu Adamov.
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06. 02. Milan Matějka, 81 rok, Komenského 17
07. 02. Rudolf Pecher, 80 roků, Komenského 9
08. 02. Mária Horňáková, 87 roků, Tererova 8
12. 02. Vlasta Unzeitigová, 82 roky, Sadová 18
16. 02. Libuše Mikulová, 86 roků, Petra Jilemnického 9
19. 02. Helena Ondráčková, 82 roky, Komenského 21
19. 02. Danuše Fejfarová, 81 rok, Petra Jilemnického 13
25. 02. Olga Vancová, 80 roků, Komenského 11
27. 02. MUDr. Jaroslava Patáková, 84 roky, Komenského 13
27. 02. Jana Červená, 82 roky, Družstevní 9

Úmrtí
26. 01. Josefa Dobešová, roč. 1927, Petra Jilemnického 6
01. 02. Drahomíra Haluzová, roč. 1930, Černá Hora

Návrhy na čestné občanství
Vážení občané, 
v letošním roce slavíme 100. výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska. Tato událost je příležitostí k ocenění lidí, kteří se 
významně angažují nebo angažovali v různých oblastech ve-
řejného života ve městě Adamově nebo přispěli k rozvoji měs-
ta či jeho proslavení v nadregionální úrovni. Takovým jedineč-
ným oceněním je udělení čestného občanství města Adamova 

Zastupitelstvem města Adamova. Ocenění může být za práci 
v oblasti vědy, techniky, kultury, školství, zdravotnictví a soci-
álních služeb, sportu, spolkové činnosti, politiky apod. Návrhy 
mohou podávat jak jednotliví občané města, tak organizace 
působící v Adamově. Návrhy potom připraví Komise pro udě-
lování čestného občanství obce k  projednání v  Radě města 
Adamova a posléze v Zastupitelstvu města Adamova.

Návrhy předložte podle této osnovy:
1. Předkladatel návrhu
2. Základní osobní údaje navrhovaného 

-  jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- adresa trvalého pobytu

3. Stručný životopis
4. Specifikace činnosti, za kterou doporučujete udělení čest-

ného občanství
5. Podpis předkladatele
Písemné návrhy předložte prosím Komisi pro udělování čest-
ného občanství obce nejpozději do 13. 4. 2018 k rukám paní 
Lenky Malákové, Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Ada-
mov.

PhDr. Jaroslav Budiš 
předseda komise 

Události ve městě
Projekt HASIČSKÁ ZBROJNICE 
Přístavba, stavební úpravy, Adamov, Fibichova 
436/45, parc. č. st. 147, 458/17
Zastupitelstvo města Adamova na  svém 18. zasedání dne  
26. 6. 2017 schválilo realizaci projektu s Identifikačním číslem 
EIS CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002517 - „HASIČSKÁ ZBROJ-
NICE - Přístavba, stavební úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, 
parc. č. st. 147, 458/17“.
Projekt získal dotační podporu z Ministerstva pro místní rozvoj 
- Program 11703 - Integrovaný regionální operační program 
ve výši 90%. Předpokládaná výše dotace činí - 5 590 397,98 Kč. 
Z prostředků města by mělo být zaplaceno 621 155,34 Kč. Typ 
financování je Ex post (po dokončení projektu).

Předmětem projektu je technické zhodnocení stávajícího ob-
jektu hasičské zbrojnice ve  městě Adamov. Navržená řešení 
budou spočívat v zateplení fasády a střešní konstrukce, pro-
dloužení objektu směrem dozadu z důvodu nedostatečné ka-
pacity pro hasičskou techniku, dále v úpravě exteriéru (oplo-
cení, zpevnění a  rozšíření ploch pro snadnější výjezd hasič-
ských vozů) a v úpravě interiéru, zejména v obměně sociálního 
zázemí, které je v technicky nevyhovujícím stavu.
Do  vyplacení dotace bude projekt financován krátkodobým 
investičním úvěrem s pevnou úrokovou sazbou 1,09% ročně 
se splatností 31. 12. 2020.

NOVÉ 
EUROKLÍČE
Vzhledem k nárůstu zájmu o eu-
roklíče na základě článku uveřej-
něného ve  zpravodaji 02/2018, 
má nyní Městský úřad Adamov 
k  dispozici nových 20 ks euroklí-
čů. Podmínky pro vydání klíče jsou i  nadále stejné. Držitelé 
průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici a onkologičtí pacien-
ti mohou na distribučním místě - Městský úřad Adamov, 
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov odbor sociálních 
a správních věcí, tel. 516 499 625, simona.ticha@ada-
mov.cz, získat zdarma euroklíč do  eurozámků veřejně pří-
stupných budov.
K  získání euroklíče stačí předložení občanského průkazu 
a průkazu TP, ZTP či ZTP/P nebo prohlášení o tom, že žadatel 
patří do některé cílové skupiny. 
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Oznamujeme občanům města Adamova, že od  19. března 
2018 do  24. března 2018 budou ve  městě Adamově při-
staveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného 
odpadu. 
Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, kte-
rý s ohledem na své rozměry nelze odložit do popelnic nebo 
kontejnerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, po-
hovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), 
umyvadla, toalety, kočárky, pneumatiky, drátěné sklo, zrca-
dla, části kuchyňských linek atd. Ukládání objemného odpa-
du do  přistavených kontejnerů je určeno pouze pro občany 
města Adamova. Do  velkoobjemových kontejnerů je zaká-
záno ukládat nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, 
stavební suť a  dále odpad, pro který jsou určeny kontejnery 
na tříděný odpad (papír, plasty a sklo). 
Žádáme občany, aby z  důvodu skladnosti a  co největší-
ho využití objemu přistavených kontejnerů ukládaný od-
pad rozkládali. 
Jakmile dojde k naplnění přistavených kontejnerů na určeném 
místě, budou odvezeny a tím bude svoz v tomto místě ukon-
čen.
Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené kontejne-
ry, a to před jejich přistavením, během jejich přistavení 
i po jejich odvozu z určeného stanoviště. 
Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude posu-
zováno jako vytváření černé skládky pod pokutou 1 000 Kč.
Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistavených kontej-
nerů ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového 
harmonogramu:

Pondělí 19. března 2018 cca v 16.00 hod.
 • ul. Sadová - parkoviště nad školou (1 kontejner)
 • ul. Sadová - zatáčka u Farinky (1 kontejner) 
 • ul. Komenského 6 - u bývalého internátu (1 kontejner) 

Úterý 20. března 2018 cca v 16.00 hod. 
 • ul. Neumannova - parkoviště u lesa (2 kontejnery) 
 • ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky (2 kontejnery)
 • ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner)

Středa 21. března 2018 cca v 16.00 hod. 
 • ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště (2 kontejnery)
 • ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontejner)

Čtvrtek 22. března 2018 cca v 16.00 hod.
 • ul. Družstevní - parkoviště (2 kontejnery) 
 • ul. Fibichova - u bývalého obchodu (1 kontejner)

Pátek 23. března 2018 cca v 16.00 hod. 
 • ul. Plotní - u vjezdu ke garážím (1 kontejner) 
 • ul. Mírová - u hřiště (1 kontejner) 
 • ul. U Kostela – u dětského zdrav. střediska (1 kontejner) 

Sobota 24. března 2018 cca v 9.00 hod. 
 • ul. P. Jilemnického - parkoviště u hřiště (2 kontejnery)
 • ul. P. Jilemnického - parkoviště na konci ulice (1 kontejner) 

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přista-
vení kontejnerů, je možné tento odpad odvézt na sběrný 
dvůr firmy GAMA J+P, s. r. o., Kolonie 302, Adamov (tel. 
516 446 440), kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10-
18 hod. mimo státem uznané svátky.

Harmonogram mobilního 
svozu nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům města Adamova, že v  sobotu dne 
24. března 2018 bude ve městě Adamově probíhat mobil-
ní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohro-
zit životní prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem 
s odbornou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad ode-
vzdat. 
Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlán-
ky, zbytky barev, lepidla, ředidla, oleje, olejové filtry, kyseliny, 
zásady, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, zne-
čištěné nádoby od barev, ředidel, olejů, sprejů, čisticích pro-
středků atd. V  rámci svozu nebezpečného odpadu je možné 
obsluze odevzdat elektrospotřebiče podléhající zpětnému 
odběru.
Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez pří-
tomnosti odborné obsluhy, ale je nutné vždy vyčkat 
jejího příjezdu na určené stanoviště. 
Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném 
čase a místě dle následujícího časového harmonogramu:

Sobota 24. března 2018 
ul. Sadová – parkoviště nad školou  8.00 – 8.30 hod.

ul. Komenského 6 (býv. internát)  8.35 – 9.05 hod.

ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště  9.10 – 9.40 hod.

ul. U Kostela – parkoviště  9.45 – 10.15 hod.

ul. Plotní – u vjezdu ke garážím 10.20 – 10.50 hod. 

ul. Mírová – u hřiště 10.55 – 11.25 hod.

bezpečnostní přestávka (50 minut)

ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky 12.15 – 12.45 hod.

ul. Družstevní – parkoviště 12.50 – 13.20 hod.

ul. Neumannova 2 – parkoviště 13.25 – 13.55 hod.

ul. Dvořákova a Opletalova  
– u křižovatky 14.00 – 14.30 hod.

ul. Údolní – u křižovatky 14.35 – 15.05 hod.

ul. P. Jilemnického – parkoviště 15.10 – 15.40 hod.

V  případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního 
svozu nebezpečných odpadů, je možné tento odpad odvézt 
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na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s. r. o., Kolonie 302, Adamov 
(tel. 516 446 440), kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10-
18 hod. mimo státem uznané svátky. Baterie a  monočlánky 
lze také odložit v elektroprodejnách, do červených kontejne-
rů umístěných u Domu služeb na ul. Družstevní 1, u dětského 
hřiště na ul. P. Jilemnického a u Domu s pečovatelskou službou 
na ul. Komenského 1 nebo do sběrného boxu v budově MěÚ 
Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, které nebyly spotřebová-
ny, nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je třeba odevzdat v lé-
kárnách.

Odbor správy majetku města

Vyhoďte staré elektro!
Jarní úklid od sklepa až po půdu  
Ulehčete své hlavě a vykročte do jarních dnů s čistým svědo-
mím a  uklizeným bytem. Psychologové vám řeknout, jak to 
souvisí. Uklizené a čisté prostředí bez zbytečných a nepouží-
vaných předmětů, kde žijete, pomáhá výrazně ulevit od stre-
su a navodit pohodu a odpočinek. S čím začít? Jednoduchým 
a časově nenáročným trikem je vytřídit staré rozbité nebo ne-
používané drobné elektro. Patří do červených kontejnerů, kte-
rých je nyní v České republice již 2 800. Kde je ten Váš? 
Kontejnery na sběr drobného vyřazeného elektrozařízení jsou 
občanům Adamova k dispozici na ul. Komenského 1, Družstev-
ní i na ul. P. Jilemnického 3.

Co patří do červeného kontejneru? 
S radostí zde můžete vyhodit starou a nepoužívanou: myš, klá-
vesnici, tiskárnu, sluchátka, videokameru, baterie, mp3 pře-

hrávač, elektrické hračky, elektronické hry, hudební přehráva-
če, rádia, elektronické nástroje, kalkulačku, kazeťák, fotoapa-
rát, tablet, pda, telefon, fax, mobil, počítač nebo gramofon. 

KO LO - KO LO
spolek pro individuální rozvoj 

dovedností dítěte

...a KOLO se nám točí dál!

Kde nás najdete:

Mírová 493 v Adamově
tel.: +420 602 463 444

e-mail: info@kolokoloadamov.cz. 
www.kolokoloadamov.cz

více informací 
www.kolokoloadamov.cz

dopolední pobyt 
dětí od 2let 

již od 25Kč /hod.

Zápis a přihlášky 
na školní rok 
2018/2019 

přijímáme průběžně 
od měsíce dubna

odpolední aktivity: 

hudební sbor 
Vrabečci 
+ flétna

odpolední aktivity: 

moderní 
výrazový 

tanec

odpolední aktivity: 

veselá 
výtvarka

pro děti od 3let

s?i?r?ka 2018:Sestava 1  13.2.2018  12:36  Stránka 1

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 březen 2018
čtvrtek 1. 3. Barvení na textil 
čtvrtek 8. 3. Promítání filmu na oslavu žen
čtvrtek 15. 3. Kvíz „ co víš o první pomoci“ a následná 
diskuze 
pátek 16. 3. Promítání filmu na přání
úterý 20. 3. Jarní výzdoba zařízení
čtvrtek 29. 3. Upeč si svou pizzu a vyhraj

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Ze života v MKM
Fotografie z  akcí MKM: Pomáháme s úklidem 
před karnevalem a Turnaj ve stolním tenise

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

AKCE na BŘEZEN:
Pondělí 5. 3. 2018
VYROBA PŘÁNÍČEK A DROBNÝCH DÁREČKŮ
Od 14:30 hodin budeme společně vyrábět přáníčka a drobné 
dárečky pro maminky, babičky, tety, …k jejich svátku. Veškerý 
potřebný materiál k výrobě bude přichystán. 

Pondělí 12. 3. 2018
TURNAJ V PETANQUE 
Od 16:30 hodin v prostorách Městského klubu mládeže. Pro 
všechny věkové kategorie. 

Čtvrtek 15. 3. 2018
VYBÍJENÁ
Turnaj ve  vybíjené. Od  15:30 hodin v  prostorách Městského 
klubu mládeže.

Pondělí 26. 3. 2018
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Společné tvoření s velikonoční tématikou. S sebou si přines-
te bavlnky, vlny, temperové barvy a  vyfouklá vejce. Začátek 
v 15:00 hodin.

BĚH NA NOVÝ HRAD
Oddíl orientačního běhu při Spartaku Adamov, z. s. po-
řádá v  neděli 18. 3. 2018 již jedenáctý ročník silniční-
ho běhu na  Nový hrad. Prezentace závodu je od  10:00 
do 10:45 hod. v Restauraci „U baťáka“, Hradní ulice, start 
v 11:00 tamtéž. Startovné činí 50 Kč, v ceně je i malé ob-
čerstvení, délka tratě je 8,3 km. Pro velký zájem bude i le-
tos zorganizován závod pro děti a  méně trénované je-
dince na poloviční délce, ke studánce Pod hradem a zpět 
délka cca 4,0 km, a také ke splavu a zpět délka cca 2,0 km. 
Připomínáme, že v roce 2013 se závodu zúčastnil rekord-
ní počet 127 startujících a byl rovněž překonán dosavad-
ní rekord tratě – Lukáš Olejníček za 29:40 min. 
Všechny zájemce o start i případné diváky srdečně zvou 
pořadatelé
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Kultura
Vzpomínka
Dne 21. února to byl rok, co navždy odešla maminka a manžel-
ka paní Ludmila Vaněrková. 
Věnujte tichou vzpomínku, kdo jste ji znali a měli rádi. 

Dcera Michaela a manžel Antonín. 

Dne 21. února jsme si připomně-
li deset let od  úmrtí paní Aleny 
Ševčíkové. 
Děkujeme za  vzpomínku těm, 
kteří ji znali. 

Synové Pavel a Radomír 
s rodinami.

Dne 20. března vzpomeneme 
druhé smutné výročí, co nás na-
vždy opustil náš milovaný tatí-
nek, dědeček a pradědeček, pan 
Miroslav Zemánek. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu spolu s  námi tichou 
vzpomínku. 

S láskou stále vzpomínají 
dcera a synové s rodinami.

Dne 21. března uplynou tři roky 
od  úmrtí naší milované dcery, 
maminky a sestry, paní Vladimíry 
Burianové. 
Kdo jste znali a  měli rádi, věnuj-
te jí společně s námi tichou vzpo-
mínku. 

Stále vzpomíná maminka, 
děti a sourozenci s rodinami. 

Postní inspirace
V  průběhu sportovních klání, nyní např. olympiády, se utká-
vají velmi silné týmy. Jen silný soupeř může prověřit skuteč-
nou kvalitu mužstva. Jen tak si sportovci sahají na dno svých 
sil a  ukazují to nejlepší, co dokáží. Často to s  sebou přináší 
i zjištění skutečného stavu, odkrytí slabin a vystřízlivění z iluzí 
o vlastní kondici.
V liturgickém jazyce se obvykle období Adventu a Půstu ozna-
čuje jako „silné“ liturgické období. Způsob, jak tato období 
prožíváme, nám totiž může pomoci budovat náš charakter, 
duchovně růst, ale i bolestně ukázat bídu naší duchovní kon-
dice. 
Nemusíme ale jen zápasit ve sportu a trhat rekordy. I ve všech 
ostatních rovinách je nám nabízena možnost klání. 

Následující seznam papeže Františka ukazuje možný způsob 
postu:

Jak se chceš postit? 
 • Posti se od zraňujících slov a říkej vlídná slova.
 • Posti se od smutku a buď naplněn vděčností.
 • Posti se od hněvu a buď plný trpělivosti.
 • Posti se od pesimismu a buď plný naděje.
 • Posti se od obav a důvěřuj Bohu.
 • Posti se od stěžování a nazírej jednoduchost.
 • Posti se od stresů a naplň se modlitbou.
 • Posti se od hořkosti a naplň své srdce radostí.
 • Posti se od sobectví a měj soucit s druhými.
 • Posti se od pomsty a usmiř se.
 • Posti se od slov a buď tichý, abys mohl naslouchat. 

Ať každý náš zápas přináší proměnu nejen nás samotných, ale 
i našeho vnímání nejbližších, sousedů i přírody kolem nás. 

Pavel Lazárek, farář v Adamově

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
web http://www.mks-adamov.cz/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 
ADAMOV VÁS ZVE: 

 Î 1. března 2018 k zájezdu do divadla Reduta 
v Brně na představení: VĚRA 

Začátek představení: v 10:00 hodin
Autor: Simona Petrů
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Fascinující, téměř antický příběh ženy, která se nevzdala. Pů-
vodní hra nejuváděnější brněnské autorky inspirovaná osu-
dem Věry Čáslavské. Stačil letmý pohyb hlavou a její život se 
obrátil naruby. Z nejlepší sportovkyně světa a druhé nejpopu-
lárnější ženy planety po  Jacqueline Kennedyové se měl stát 
odpad společnosti. Psal se rok 1968 a gymnastka Věra Čáslav-
ská slavila na olympiádě v Mexiku sportovní triumf. Své tvrdě 
vybojované medaile „věnovala“ mužům Pražského jara a po-
stavila se proti sovětským tankům, které tou dobou okupova-
ly Československo. Při vyhlašování výsledků odvrátila na stup-
ních vítězů při sovětské hymně nepatrně hlavu. Tichý protest 
ji v její zemi uvrhl na další léta do zapomnění…
Cena zájezdu: 170 Kč

 Î 1. března 2018 na besedu nazvanou:  
„POJĎTE SI POVÍDAT… TENTOKRÁT  
S O. PAVLEM LAZÁRKEM O VELIKONOCÍCH“ 

Začátek: v 17:00 hodin
Přijměte pozvání na setkání s farářem Pavlem Lazárkem, který 
vám přiblíží význam, historii, zvyky a tradice kolem velikonoč-
ních svátků. 
Vstup volný. 

 Î 3. března 2018 na „VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU“ A TVOŘIVOU DÍLNIČKU 
S LENKOU

Účinkují: Olga Marková a Vilém Čapek
Začátek: v 16:30 hodin

Na  první březnovou sobotu jsme pro děti spolu s  rodiči při-
pravili „Pohádky ze školky“. Skrývají se pod tímto názvem dvě 
známé pohádky – Mášenka a medvěd a O zajíčkovi a zlé koze. 
Po  nich je pro vás připravena společná tvořivá dílnička. Ma-

teriál a vše potřebné bude připraveno, tak už chybí jen chuť 
na pohádku a vyrábění. 
Vstupné: 40 Kč

 Î 5. března 2018 na akci  
„KDO SI HRAJE NEZLOBÍ…“ 

Určené pro: seniory a děti ze školní družiny při ZŠ Ronovská 
Začátek: v 13:30 hodin

Březnové zábavné a soutěžní odpoledne bude určeno senio-
rům a dětem. Navzájem si budou pomáhat při řešení soutěž-
ních úkolů a společně se budou i bavit.
Vstup volný.

 Î 8. března 2018 na akci „DOPOLEDNE 
S POHÁDKOU“ – O LÍNÉM HONZOVI 
A CHYTRÉ PRINCEZNĚ 

Začátek: v 10:00 hodin
Účinkuje: Divadýlko Kuba Plzeň

V pohádkovém příběhu potkáme staré známé - Honzu a prin-
ceznu, čerta i  draka, krále i  sudičky. Přináší ale nové otázky. 
Je všechno dáno osudem? Může lenost pomoc Honzovi získat 
princeznu? Může líný a nevzdělaný král dobře vládnout? A jak 
to všechno dopadne? To se dozvíte v nové pohádce. Herci roze-
hrají pohádkovou komedii plnou čekaných i nečekaných zvratů.
Vstupné: 40 Kč 

 Î 9. března 2018 k zájezdu do divadla Radost 
na představení: KABARET NOHAVICA ANEB 
BAREVNÉ KORÁLKY NA ŠŇŮRCE 

Začátek: v 19:00 hodin
Hudba: Jaromír Nohavica 
Hudební aranžmá a režie: Vlastimil Peška 
Scéna a kostýmy: Jaroslav Milfajt
Scénická koláž známých i méně známých textů a písní z dáv-
nějších i  nedávných let, jejichž autorem je populární, známý 
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a oblíbený folkový písničkář, textař a libretista, skladatel i ky-
tarista, který hraje také na heligonku, ale i znamenitý překla-
datel Mozartových oper – tedy téměř renesanční kumštýřská 
osobnost – Jaromír Nohavica.
Inscenaci uvádí divadlo od března 2018 pro 2. stupeň ZŠ, mlá-
dež a dospělé publikum.

 Î 14. března 2018 k zájezdu do Rájce  
Jestřebí na výstavu nazvanou:  
KAMÉLIE V PORCELÁNU 

Výstava se koná v rájeckém zámku, součástí prohlídky je ná-
vštěva skleníků. Zde je možné zakoupit rostliny kamélie a další 
jarní květiny. Zahradnictví nabízí také poradenství.
Sbírání kamélií bylo v 19. století zábavou šlechty, ale i předsta-
vitelů jiných majetných vrstev. Pro kamélie se stavěly zvláštní 
skleníky. Kvetoucí rostliny byly též využívány k výzdobě zim-
ních zahrad. Jedinečným dokladem slavné éry kamélií je sbír-
ka udržovaná v zámeckém zahradnictví v Rájci nad Svitavou. 

Péči o rájecké kamélie převzal od svého předchůdce pan Ev-
žen Kopecký. V době největšího květu kamélií se představuje 
tahle královna zimních květin na výstavě v historických pro-
storách zámku v  Rájci už od  začátku devadesátých let. Laic-
ké a odborné veřejnosti je představena rájecká sbírka kamélií, 
tedy i kvetoucí keře staré 30 až 60 let.
Cena zájezdu: plnoplátce 170 Kč, senior, student 150 Kč

 Î 16. března 2018 k výletu do Brna – 
Moravského zemského muzea na výstavu: 
„VLASTA FIALOVÁ“ 

Odjezd: v 8:30 hodin spojem MHD k nádraží, dále vlakem s od-
jezdem v 8:39 hodin 

Dlouhých 64 let působila na scéně brněnského Mahenova di-
vadla, na jehož prknech nastudovala více než dvě stě rolí. Vlas-
ta Fialová (1928 – 1998) přesto divákům v paměti utkvěla ze-
jména jako Divá Bára. Letošní »osmičkový« rok je jubileem její-
ho narození i úmrtí. Moravské zemské muzeum proto připravi-
lo o této divadelní a filmové divě výstavu. A vy máte možnost ji 
navštívit v rámci výletu pořádaného MKS – KD III pod vedením 
L. Kavanové. Přihlášky v MKS Adamov nebo na tel. 607 518 104.

 Î 19. března 2018 na zájezd do blanenského 
kina na film "VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ"

Zveme vás na novou českou komedii Milana Cieslara. 
Začátek v 17:30 hod
Ostatní informace při přihlášení.

ale nadšeně putuje už řadu let po celém světě dál, navzdory rozumu i času. Na důkaz toho, že se to jí ani 
nikomu jinému nezdá, o tom píše a zanechává v nejvzdálenějších končinách oblázky, které nasbírala na svých 
cestách po Čechách. 
Vstup volný. 

 
30. března 2018 k zájezdu do Městského divadla Brno na představení muzikálu: HOREČKA SOBOTNÍ NOCI   
Začátek: v 19:00 hodin 
Divadelní i filmová verze vypráví příběh brooklynského mladíka Tonyho Manera, jehož jediným zájmem je trávit víkendy 
na místní diskotéce, což mu dovoluje zapomenout na všední ubíjející život. Jevištní adaptace filmového hitu měla 
světovou premiéru 5. května roku 1998 v londýnském Palladium Theater a hrála se zde přes dva roky. Následovalo 
broadwayské uvedení s více než pěti stovkami repríz a poté se rozpoutala celosvětová „horečka Horečky“.  Česká 
premiéra se  konala v roce 2014 v pražském Divadle Kalich. Konečně se tedy i diváci MDB mohou těšit na takové hity 
jako Stayin´ Alive, Night Fever či How Deep Is Your Love v tomto blyštivě fenomenálním tanečním muzikálu, které si 
vychutnáte v originálním anglickém znění. 
Cena zájezdu: 630 Kč, senioři, děti a studenti  440 Kč 

 

Městské kulturní středisko Adamov – Městská knihovna 

Březen – měsíc čtenářů 2018 
 

Čtenář roku 2017 
Také v letošním roce oceníme čtenáře, kteří si v naší knihovně v loňském 
roce vypůjčili nejvíce knih. 
Z pohádky do pohádky… 
Výstavka známých i méně známých pohádkových knih pro menší i trochu 
větší čtenáře.    
Rychlé šípy mají 80 let… 
Výstavka knih a připomenutí osobnosti spisovatele Jaroslava Foglara 
Registrace nových čtenářů do 15 roků zdarma 
(od 1. do 31. 3. 2018) 
Prominutí čtenářského poplatku pro rok 2018 nově registrovaným 
čtenářům této věkové kategorie. 
KKnniihhoovvnnaa  MMKKSS  AAddaammoovv  jjee  pprroo  ččtteennáářřee  aa  uužžiivvaatteellee  iinntteerrnneettuu  ootteevvřřeennaa::  
v pondělí a čtvrtek v době od 13 do 18 hod., ve středu od 13 do 16 hod., 
v pátek od 10 do 17 hod. 

                                                      



11

 Î 20. března 2018 na akci nazvanou:  
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT…“ 

Akce se koná ve  společenské 
místnosti DPS Adamov od 10:30 
hodin. 
Nabídka nových knih, které 
najdete v  knihovně MKS, spo-
lečenské okénko, tříminutové 
čtení – to vše je připraveno pro 
klienty DPS Adamov a  ostatní 
zájemce z řad seniorů, kteří za-
vítají na tradiční setkání.
Vstup volný.

 Î 28. března 2018 k návštěvě divadla  
Radost v Brně, představení:  
„PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA“ 

Začátek: v 18:00 hodin

Představení je určeno pro školáky a jejich doprovod.
Napínavé příběhy s Pipi Dlouhou punčochou, plné neobvyk-
lých dobrodružství a radosti ze života, nás zavedou do světa 
neomezené dětské fantazie a hravosti. Pipi se spolu s Tomym 
a Anikou podívá do školy, na jarmark, na tichomořský ostrov, 
naučí děti smažit ňamňamce a zpívat píseň o strašlivých pirá-
tech, poradí si s policajty i tuláky, zkrotí tygra a nakonec všech-
ny zachrání před skutečnými piráty.
Cena zájezdu: 200 Kč

 Î 29. března 2018 na přednášku Jaroslavy 
Šrejmové na téma: „CESTA PO JIŽNÍ 
AMERICE S ČESKÝMI KAMENY V KAPSE“ 

Začátek: v 17:00 hodin

Tak jako se někdo narodí s vášní pro luxusní auta nebo krásné 
šperky, narodila se spisovatelka Jaroslava Šrejmová s bytost-
nou touhou poznávat, jak se žije za  plotem rodné chalupy. 
Jaroslava přiznává, že přes všechny krásné zážitky z cestová-
ní po  rodné zemi v  ní kdysi stále hlodal červík pochybností, 
že někde na druhé straně světa je to zelenější, krásnější a ži-
vot mnohem snadnější. Své sny o dobrodružných výpravách 
do  zemí bájných Mayů a  Inků a  nejen tam, si začala plnit až 
v důchodovém věku, kuriózně po přestálé těžké nemoci a s tr-
valým srdečním hendikepem, proti lékařským doporučením. 
Nedala se, vyjela. Nejenže bídně nezemřela, ale nadšeně pu-
tuje už řadu let po celém světě dál, navzdory rozumu i času. 
Na důkaz toho, že se to jí ani nikomu jinému nezdá, o tom píše 
a zanechává v nejvzdálenějších končinách oblázky, které na-
sbírala na svých cestách po Čechách.
Vstup volný.

 Î 30. března 2018 k zájezdu do Městského 
divadla Brno na představení muzikálu: 
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI 

Začátek: v 19:00 hodin

Divadelní i filmová verze vypráví příběh brooklynského mla-
díka Tonyho Manera, jehož jediným zájmem je trávit víkendy 
na místní diskotéce, což mu dovoluje zapomenout na všední 
ubíjející život. Jevištní adaptace filmového hitu měla světovou 
premiéru 5. května roku 1998 v  londýnském Palladium The-
ater a  hrála se zde přes dva roky. Následovalo broadwayské 
uvedení s  více než pěti stovkami repríz a  poté se rozpouta-
la celosvětová „horečka Horečky“. Česká premiéra se konala 
v roce 2014 v pražském Divadle Kalich. Konečně se tedy i di-
váci MDB mohou těšit na takové hity jako Stayin´ Alive, Night 
Fever či How Deep Is Your Love v tomto blyštivě fenomenál-
ním tanečním muzikálu, které si vychutnáte v originálním an-
glickém znění.
Cena zájezdu: 630 Kč, senioři, děti a studenti 440 Kč

Salon adamovských fotografů 
letos až v září...
Pro všechny fotografy amatéry, kteří se zapojují nebo se letos 
chystali zapojit mezi účastníky tradiční přehlídky, přinášíme 
důležitou zprávu. Letošní "salon" bude uspořádán až v září t.r. 
po provedení II. části rekonstrukce salonků Městského kultur-
ního střediska Adamov a bude první výstavou uspořádanou v 
nových prostorách.

jk
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ODPOLEDNE PRO ZDRAVÍ                                                             
13. března 2018 

sál MKS Adamov, Opletalova 22 
 
 
 
 
 
  od 13:30 h. trénování paměti s Míšou   od 14:15 h. ochutnávka čajů 
  od 14:30 h. přednáška MUDr.Vodákové  od 15:00 h. cvičení a tancování  
                       na téma "Proč potřebujeme                       na židlích 
                       znát hladinu cholesterolu" 
  Na akci budou přítomny pracovnice VZP, pobočky Blansko, které vás seznámí s produkty                                          
               určenými pro klienty VZP, budou provádět měření tlaku atd.      Vstup volný. 
 
 
 

Městské kulturní středisko Adamov  
Město Adamov 
 
si Vás dovolují pozvat na  

VIII. společenský ples 
který se koná v pátek 16. března 2018 od 20 hodin                                    
v sále MKS Adamov, Opletalova 22. 
Hudba: Classic Blansko 
Bohaté občerstvení, předtančení, „půlnoční překvapení“, 
slosovatelné vstupenky. Večerem provází Petra Eliášová 

  Vstupné: 200 Kč              Předprodej vstupenek na MKS Adamov, č.t. 607 518 104. 
 

KYTAROVÝ RECITÁL:
„OD BAROKA                                

PO SOUČASNOST…“
LIBOR JANEČEK

22. března 2018
od 18 hodin v sále MKS 
Adamov
Vstupné: 50 Kč 
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    KONCERT 
    JAKUB SMOLÍK 

            František Kasl                        
                  Hedvika Tůmová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. března 2018 v 17:30 h. v sále MKS Adamov 
Objednávky vstupenek na telefonu 607 518 104.      Vstupné: 270 Kč 
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Významná výročí
KAREL MAREK st.  
– 100. výročí narození
Karel Marek se narodil 10. 
dubna 1918 v  Kostelci nad 
Orlicí. Rodina Markova zde 
bydlela v  domku, který sou-
sedil s  domem diplomatic-
kého pracovníka Josefa Kör-
bela (později Korbela). Byl to 
otec Madeleine Albrightové, 
bývalé ministryně zahrani-
čí USA. Když byl Korbel v Ju-
goslávii jako velvyslanec pro 
Jugoslávii a  Albánii v  letech 
1945 - 1948, vzal si do Jugo-
slávie i  svého souseda a  pří-
tele Josefa Marka, který tam 
pracoval ve  funkci tiskového tajemníka a  kulturního atašé 
velvyslanectví. Byl také kmotrem syna Korbelových, malého 
Johna. Po návratu z Jugoslávie v roce 1948 odešel Josef Marek 
do Prahy, kde působil jako středoškolský profesor i v důchodu. 
Zemřel v roce 1999 v 93 letech.
Karel Marek se po  absolvování měšťanské školy vyučil stroj-
ním zámečníkem a  potom absolvoval Průmyslovou školu 
strojní v  Hradci Králové. Jeho o  12 let starší bratr Josef pů-
sobil před válkou na  Slovensku jako středoškolský profesor 
a po vzniku Slovenského štátu v roce 1939 Slovensko opustil 
a usadil se v Brně, kde během války učil na strojní průmyslov-
ce. Tak se také stalo, že se v té době Karel Marek dostal do Ada-
mova. Stal se technickým pracovníkem závodu Škoda Ada-
mov, kde pracoval v konstrukci. Po válce se zapojil do kultur-
ního, společenského a politického života. Byl členem závodní 
rady, od  roku 1950 vedoucím osobního oddělení a  nakonec 
v letech 1965 - 1969 byl vedoucím kanceláře ředitele podniku. 
K výrazné změně v životě Karla Marka došlo v roce 1969, kdy 
byl kooptován na MěNV v Adamově. Karel Marek byl předse-
dou MěNV v letech 1970 – 1980. V době jeho působení došlo 
k významnému rozvoji města. V době, kdy byl v čele města, 
bylo vybudováno Městské kulturní středisko s restaurací, by-
tové domy na ulici Petra Jilemnického, nový hřbitov – I. eta-
pa, prodejna potravin v Adamově III, nové obvodní zdravotní 
středisko v Adamově I. Významnou akcí, která proměnila část 
města, byly konečné úpravy Smetanova náměstí a  náměstí 
Práce včetně překrytí Křtinského potoka. Tyto úpravy probíha-
ly ve spolupráci s Adamovskými strojírnami a přispěly k tomu, 
že Adamov změnil svůj vesnický ráz. Mezi další významné akce 
patří přístavba nové ZDŠ na Horce, výstavba prodejny potra-
vin a dokončení tří panelových výškových domů na ulici Sa-
dové. V Adamově I vyrostla nová pošta, byla vybudována pří-
stavba MěNV a s výraznou pomocí občanů byl dotažen kabel 
na Alexandrovku, aby mohl být zřízen televizní převaděč. Ob-
čané nynější ulice Osvobození se dočkali dlouho požadované 
plynofikace poslední části ulice a v ulici Pod Dřínovou se obje-
vilo nové veřejné osvětlení. Městské byty se rozrostly o novou 
bytovou jednotku v Adamově III.

Manželka Karla Marka Zdeňka byla dlouholetou pracovni-
cí Adamovských strojíren (zemřela 30. 3. 1996). Jejich syn 
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. dlouhá léta působil na právnické 
fakultě MU v Brně. Za dlouholetou vědeckou a pedagogickou 
činnost byl v roce 2011 jmenován profesorem.
Karel Marek st. zemřel 4. 1. 2000. V  době svého působe-
ní v  Adamově byl oblíben mezi občany pro svou vstřícnost 
a  ochotu řešit jejich problémy. Získal si zde řadu přátel a  ti 
na něj s úctou vzpomínají. Jeho podíl na zvelebení města ne-
bude zapomenut.

MK

Vzpomínka na Aloise Kejíka 
Po  dlouhé těžké ne-
moci zemřel 24. pro-
since 2017 bývalý před-
seda MěNV v  Adamově 
Alois Kejík. Narodil se 11. 
ledna 1940 v  Okrouhlé 
u  Boskovic. V  odborném 
učilišti v Jose fově (OUSPZ) 
se vyučil soustružníkem 
kovů. V  této profesi pra-
coval v  adamovském zá-
vodě v nářaďovně, později 
se uplatnil jako plánovač 
a  eko nom. Při zaměstná-
ní vystudoval Vyšší prů-
myslovou školu s maturitou v Jedovnicích. V roce 1970 byl ze 
závodu uvolněn a přešel na MěNV Adamov do funkce tajem-
níka. Od roku 1980, po odchodu stávajícího předsedy MěNV 
Karla Marka do důchodu, přešel na tuto funkci, kterou vyko-
nával do roku 1990. Jako ekonom působil od roku 1990 v útva-
ru TOV. Do důchodu odešel z následného pracoviště Adabytu 
Adamov. V roce 1964 se Alois Kejík oženil. S manželkou Květo-
slavou vycho vali dvě dcery. V roce 2002 se Kejíkovi přestěho-
vali do Spešova, ale s Adamovem dále udržovali styky.
Za  působení Aloise Kejíka v  čele města Adamova se hodně 
změnilo. Bu dovalo se a  stavělo a  také bouralo, zejména pro 
novou výstavbu. V Adamově I - na Horce to byla přístavba ško-
ly, sportovní hala (nová sokolovna), bylo postaveno městské 
zdravotní středisko a nová budova pošty vedle MŠ l u kostela. 
V Adamově II - na Kolonce mateřská škola 4 pro 90 dětí a nová 
hasičské stanice. V  Adamově III - na  Ptačině, byl vybudován 
Dům služeb, Městské kul turní středisko s restaurací, obchodní 
středisko, MŠ 5 na  ulici Pe tra Jilemnického. Na  této ulici po-
kračovala bytová výstavba, na kterou navázaly bytovky na uli-
ci Družstevní. Pokračovalo se i na budování nového hřbi tova. 
Práce města Adamova byla dobře hodnocena a město obdr-
želo několik uznání okresu Blansko i  Jihomoravského kraje 
a uznání I. stupně české vlády. Proto patří panu Aloisi Kejíko-
vi poděkování za  vykonanou dlouholetou práci ve  prospěch 
města Adamova a jeho občanů.

MK
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MUDr. Arnošt Martinec st. – 
120. výročí narození
V letošním roce – 6. břez-
na – uplyne 120 let od na-
rození bývalého adamo-
vského obvodního a  zá-
vodního lékaře MUDr. Ar-
nošta Martince staršího. 
Narodil se v  roce 1898 
ve  Velkém Poříčí u  Ná-
choda – dnes Hronov 2. 
Jako budoucí medik na-
rukoval ke  konci I. světo-
vé války do  vojenského 
lazaretu. Lékařská studia 
zahájil na  Univerzitě Kar-
lově v Praze, dokončil je však na lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity v  Brně, kde v  roce 1923 promoval. Poté nastoupil 
jako sekundární lékař do Zemské nemocnice v Brně. Oženil se 
s Bertou, dcerou tehdejšího adamovského lékaře MUDr. Igná-
ce Grydila. Po svatbě v roce 1926 nastoupil jako obvodní a zá-
vodní lékař do Adamova. Tehdejší obvod zahrnoval také Babi-
ce nad Svitavou, Útěchov, Vranov a polovinu Olomučan včet-
ně osady Josefov. Své pacienty objížděl na motocyklu, později 
žlutou aerovkou s plátěnou střechou.
MUDr. Arnošt Martinec byl obětavý obvodní lékař, který pra-
coval, jak bylo třeba, bez ohledu na denní a noční dobu. Za-
čínal ordinovat ve své soukromé ordinaci (v rodinné vile pod 
kostelem) v  7 hodin ráno, přijímal místní pacienty, objížděl 
nemocné, především děti. Od deseti do dvanácti hodin ordi-
noval v závodní ordinaci. Odpoledne objížděl pacienty v okol-
ních obcích a poté ordinoval ve své ordinaci v Adamově jako 
jediný zubař pro Adamov a okolí. I mimo ordinační hodiny byl 
vždy ochoten ošetřit úrazy, zvláště dětí a zaměstnanců závo-

du. A když to bylo nutné, zajížděl i v noci ke komplikovaným 
porodům. Pacienti ho měli rádi a  on měl rád je. Nebylo mu 
zatěžko zajet třeba dvakrát denně k nemocnému pacientovi, 
protože chtěl znát vývoj nemoci. Aby pacienti nemuseli zajíž-
dět do  nemocnice, provedl i  menší operace, např. prstů. Tak 
tomu bylo až do 50. let, kdy do Adamova nastoupil další zá-
vodní lékař MUDr. Josef Jelínek a jako obvodní lékař MUDr. Jiří 
Hřib. Do důchodu odešel MUDr. Martinec v prosinci 1963, ze-
mřel 19. dubna 1976. 
V  roce 1928 stál MUDr.  Martinec u  zrodu místní skupiny Čs. 
červeného kříže a  byl jejím dlouholetým předsedou. Po  vál-
ce byl spoluzakladatelem a místopředsedou závodní skupiny 
ČSČK. Pracoval i na poli osvěty, přednášel, psal odborné člán-
ky, lektoroval odborné knihy. S  učitelkou Růženou Jilemnic-
kou, ženou spisovatele Petra Jilemnického, zavedl v Adamově 
zdravotní péči pro školní mládež.
Velkou pomocnici ve  své náročné práci měl MUDr.  Arnošt 
Martinec ve své ženě Bertě, která pracovala jako zdravotní se-
stra. V soukromé ordinaci svého muže vždy dopoledne chys-
tala léky a vydávala je pacientům, odpoledne pomáhala své-
mu muži v zubní ordinaci. V pozdějších letech spolu pracovali 
na závodním zdravotním středisku až do odchodu do důcho-
du. Mezi adamovskými občany byla oblíbená pro svou oběta-
vost a laskavý přístup k pacientům, uznávali ji jako „poloviční-
ho doktora“. Narodila se 19. října 1904, zemřela 14. února 1985. 
Martincovi měli dva syny. MUDr. Arnošt Martinec ml. se naro-
dil 26. 8. 1929, zemřel 2. 3. 2011. MUDr. Pavel Martinec se naro-
dil 8. 11. 1939, zemřel 11. 10. 2011. 
Obětavá práce MUDr. Arnošta Martince staršího byla oceněna 
čestným titulem „Zasloužilý lékař“, který mu na  návrh vlády 
propůjčil v roce 1963 prezident republiky. Přesto, že se ofici-
álně nestal Čestným občanem Adamova, má trvalou památ-
ku v  srdcích adamovských občanů, bývalých pacientů, kteří 
na něj vděčně vzpomínají. 

MK 

Ze školních tříd
ZŠ Ronovská

Ptačinský slavík
V  den pololetního vysvědčení 31. 1. 2018 se na  naší škole 
na Ronovské uskutečnil již VI. ročník pěvecké soutěže Ptačin-
ský slavík.
Žáci z 1. - 4. ročníku si připravili písničky, které si sami vybrali. 
A tak jsme mohli slyšet písničky všech žánrů. Všichni zpěváci 
a zpěvačky zpívali skutečně s velkým nadšením a je rozhodně 
třeba ocenit i jejich odvahu, protože postavit se před tělocvič-
nu plnou spolužáků není nic jednoduchého.
Celá soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců a skupin. 
Rozhodování o  vítězích v  kategorii jednotlivců bylo tradičně 
velmi obtížné. Nakonec porota udělila 1. místo loňské i před-
loňské vítězce a skvělé mladé zpěvačce Julianě Matulové ze 4. 
A za opravdu výborně zazpívanou písničku Tak prázdná (v pů-
vodním znění od Yvonne Přenosilové), na 2. místě se umístila 
Markéta Juříčková ze 2. B s písničkou Zlatovláska a na 3. místě 
Jana Pilátová ze 3. B s písní Život je jen náhoda.

Se zájmem jsme poslouchali i kategorii skupin, ve které se ka-
ždá třída prezentovala jednou písní. První místo si vysoutěžili 
žáci z 2. B s písničkou Popeláři.
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Celá soutěž se moc hezky vydařila a na VII. ročník v roce 2019 
se určitě můžeme těšit. Ptačinských slavíků totiž máme stále 
velký dostatek.

Mgr. Soňa Karásková

MŠ Ptačina

Když je zima, jak má být..
Konečně! Zkoušeli jsme opravdu všechno možné. Povída-
li jsme si o  tom, co se nám nejvíce líbí na  zimě. Kreslili jsme 
a  tvořili různá výtvarná díla s  jedinou tematikou. Vyhlíželi 
jsme z okna. A potom se nám to jednoho dne splnilo. Napa-
dl sníh. Děti byly nadšené a  nebyly k  udržení. Doslova vise-
ly na oknech a pořád dokola opakovaly, že sněží a kdy už pů-

jdeme ven. Když padl návrh, že bychom mohli vzít lopaty, byl 
přijat s velkými ovacemi. Vyšli jsme tedy na hřiště nad základ-
ní školu a mohlo se začít řádit. Děti byly kouzelné. Je krásné 
vidět takové nadšení. Jezdily neúnavně nahoru a dolů, dová-
děly, dělaly sněhové andělíčky, smály se a prostě a jednoduše 
si užívaly čerstvě napadené sněhové nadílky. Poetika bílé, za-
sněžené okolní krajiny byla až dojemná. Sněhu jsme si užívali 
několik dní, dokud se úplně nerozpustil. I když je letošní zima 
na sněžení velice skoupá, my věříme, že se ještě dočkáme, zno-
vu nám nasněží a my si budeme moct všechnu tu legraci zopa-
kovat. Někdy totiž není potřeba vymýšlet extra program, utrá-
cet spoustu peněz, někam daleko cestovat. Někdy stačí vyrazit 
na kopec a užít si zimu, jak má být..

Mgr. Ivana Drlíková. MŠ Jilemnického

Ze sportu 
SPORTOVEC 2017
Tradičně na přelomu ledna a února probíhá sportovní zhodno-
cení předcházejícího roku. Letos tomu nebylo jinak. Sportovci 
se sešli 31. ledna 2018 v nových prostorách Městského kultur-
ního střediska v Adamově, aby vyhodnotili sportovní úspěchy 
roku 2017. Za vřelého potlesku přebírali vítězové věcné ceny 
z rukou pana starosty Bc. Romana Piláta, MBA a členů Komise 
podpory komunitního života RNDr. Karla Truhláře a Mgr. Len-
ky Dohové. Velmi pěkné dárkové balíčky jako vždy připravili 
manželé Uhlířovi, stejně tak jako chutné občerstvení. 
Celý slavnostní podvečer připravila Sportovní komise 2014 - 
2018 pod vedením předsedy komise pana Jiřího Němce. Ten 
mimo jiné všem oceněným poděkoval za vzornou reprezenta-
ci svých spolků a našeho města. Všem rovněž popřál úspěšný 
sportovní rok 2018. 
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Pořadí jednotlivých kategorií v rámci ankety 
Sportovec 2017.

Veřejná anketa:
Junior 
1. místo Jan Strýček, Spartak, orientační běh 
2. místo Tomáš Šebek, FK Adamov, přípravka 

3. místo Jan Trejtnar, FENYX pétanque Adamov 

Sportovec
1. místo Svatoslav Krésa, AJETO Adamov 
2. místo Miroslav Dobrovolný, ŠK Adamov, DC Hurricane 
3. místo Tomáš Vach, FK Adamov 
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Kolektiv 
1. místo FK Adamov, přípravka 
2. místo FENYX „B“ Adamov 
3. místo DC Hurricane Adamov, Šipkový klub 

Odborná anketa:
Junior 
1. místo Tomáš Krátký, FK Adamov, přípravka
2. místo Jan Strýček, Spartak, orientační běh
3. místo Vít Cinkl, FK Adamov, přípravka

Sportovec 
1. místo Věra Peříková, Spartak, turistika + FENYX pétanque 
Adamov
2. místo Martin Réda, Šipkový klub Adamov, DC Hornets
3. místo Aleš Manoušek, FK Adamov

Kolektiv 
1. místo DC Hornets Adamov, Šipkový klub Adamov
2. místo Veteráni hokej Trifon, Spartak
3. místo Kynologický klub Adamov

Trenér 
1. místo Marie Martincová, Spartak, turistika
2. místo Bohumil Žlůva, Sokol, florbal
3. místo Petr Cinkl, FK Adamov, přípravka

Talent - objev roku 2017 
Jan Strýček, Spartak, orientační běh
Osobnost - síň slávy 2017 Petr Bednář, Spartak Adamov

Jiří Němec 
předseda Sportovní komise 2014 - 2018

Střípky z historie 
adamovského sportu, 14. díl
Účast 1  200 diváků na  adamovském fotbalovém stadionu 
na  utkání krajského přeboru v  listopadu 1955 nebyla do  té 
doby nejvyšší. Již v  srpnu tohoto roku zhlédlo vítězný zápas 
s  Metrou Blansko 1  500 diváků. S  týmž soupeřem pak byla 
dosažena největší návštěva fotbalového utkání v  Adamově, 
ke  které došlo v  pátek 11. září 1959. Na  zápas, který skončil 
adamovským vítězstvím v poměru 4:1, se prodalo zaokrouhle-
ně 2 700 vstupenek. Tolik lidí se do ochozů stadionu nevešlo, 
takže davy stály i na cestě mezi stadionem a zdravotním stře-
diskem a na mezi u něho. Jedním z diváků jsem byl i já, tehdy 
osmiletý, a dodnes si pamatuji radostné křepčení Josefa Koči-
še po vstřelení čtvrté branky.
Návštěvy diváků převyšující tisícovku se v Adamově vyskyto-
valy v rozmezí let 1955 až 1962 a mám jich zdokumentováno 
devatenáct. Před největší diváckou kulisou pak Adamov sehrál 
utkání v pátek 17. dubna 1959 v Brně, na které se dostavil re-
kordní divizní počet 5 000 lidí. Soupeřem byl Spartak ZJŠ Brno, 
dnešní ligová FC Zbrojovka, který zvítězil 1:0 brankou vstřele-
nou v posledních sekundách nastaveného času.
Z divizní éry uvedu ještě jednu málo známou skutečnost, která 
souvisí se sázením na výsledek sportovního zápasu. V té době 
tak bylo možno učinit jediným způsobem, který byl spravo-
ván státem, a to vyplněním sázenky zvané Sazka. Každý týden 
bylo vybráno 12 utkání, převážně z fotbalové či hokejové ligy, 
které byly doplněny střetnutími z nižších soutěží. Zápasy Ada-
mova byly do Sazky zařazeny celkem pětkrát. Jednalo se o ří-
jen roku 1958 (43. sázkový týden, domácí zápas s Duklou Olo-
mouc s vítězstvím 4:0), březen 1959 (10. sázkový týden, remíza 
1:1 s Kuřimí v Brně), září 1959 (36. sázkový týden, remíza 4:4 
v Prostějově s Jiskrou), říjen 1959 (40. sázkový týden, porážka 
1:5 v Uherském Hradišti) a květen 1960 (21. sázkový týden, re-
míza 2:2 v Opavě s Ostrojem).
Dalším sportem, jehož provozování sahá v  Adamově daleko 
do sportovní minulosti, byl volejbal. Historicky se pro něj po-
užíval též anglický termín wolleyball, ale i ryze český odbíje-
ná. Tento sport byl v době nazývané první republikou poměr-
ně rozšířený, trpěl však rozdrobením jeho aktérů do různých 
sportovních organizací, které spolu příliš nekomunikovaly. Tak 
tomu bylo i v našem městě.
První zmínku o volejbalu v Adamově jsem objevil v novinách 
z roku 1927. Je spojena s organizací Federace proletářské tě-
lovýchovy (FPT), jejímiž místními představiteli byly jednoty 
proletářské tělovýchovy (JPT). Jedna z nich působila při Děl-
nickém domě v  Adamově. Měla své hřiště, na  kterém se vo-
lejbalisté připravovali a  na  němž se odehrávala utkání. Toto 
družstvo soutěžilo obvykle turnajovou formou s necelou de-
sítkou stejně spřízněných družstev, nejčastěji s  Husovicemi. 
Adamovský kolektiv patřil k  těm lepším. Z  této doby se za-
chovala přiložená fotografie, z  úsporných důvodů ji uvádím 
bez jmen sportovců. Poslední zmínku mám z  roku 1932, ale 
to je zapříčiněno spíše ukončením vydávání deníku Rovnost, 
resp. Dělnická rovnost, do  jehož obsahu tehdejší úřady prů-
běžně zasahovaly cenzurou článků a dokonce docházelo také 
ke konfiskacím výtisků.
Dále se v  Adamově hrával volejbal v  Sokole na  hřišti, které 
k  tomuto účelu sloužilo do osmdesátých let minulého stole-
tí. Poprvé jsem o  sokolském volejbalovém zápase nalezl pár 
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řádků v novinách ze srpna roku 1930 v souvislosti se sportov-
ní slavností v Adamově, na které se v neděli 10. srpna utkala 
dvě družstva Sokola Adamov s mužstvy AFK Blansko a SK Ada-
mov. Z října roku 1932 je doložen turnaj o putovní pohár ko-
naný v Adamově u příležitosti Tyršových oslav. Další soutěžní 
zapojení adamovského Sokola je uváděno v srpnu roku 1933, 
kdy se jeho reprezentanti zúčastnili v Brně spolu s dalšími 12 
družstvy třetího ročníku Těhníkova poháru.
V roce 1934 se Sokol Adamov zapojil do bojů o mistra Druhé 
župy, jež se konaly v Brně. Celkem startovalo 17 družstev, kte-
rá byla nasazena do tří výkonnostních tříd. Adamovští sokolo-
vé byli zařazeni do té nejnižší, v níž bylo 9 družstev rozděleno 
do dvou skupin. Adamov tu svoji vyhrál a vyhrál i souboj s vítě-
zem druhé skupiny a obsadil tak konečné 9. místo.
V květnu 1935 proběhlo jarní kolo přeboru odbíjené mužů Va-
níčkovy sokolské župy. Zase zde byly tři výkonnostní skupiny 
o šesti účastnících. Sokol Adamov hrál opět v nejnižší a obsadil 
v ní druhé místo.
Na  jaře roku 1940 byl ve  Vaníčkově župě zorganizován další 
přebor v odbíjené mužů a také dorostenců. Zapojením pade-
sátky družstev se stala tato herní soutěž zdaleka nejrozsáhlejší 
v rámci Sokola. Zápasy čtvrté třídy, tzv. třídy nováčků, se ode-
hrály 9. června ve  dvou vylosovaných skupinách v  Adamově 
a ve Ždánicích. V adamovské skupině zvítězily Řečkovice, v po-
řadí je následovaly Babice, Jehnice, Adamov, Prace a Líšeň.
Činnost Sokola bohužel skončila v  říjnu 1941 jeho úředním 
rozpuštěním.
Od roku 1942 následovala éra SK Škoda Adamov. V tomto roce 
se uskutečnilo vítězné střetnutí klubu s  týmem Škody Brno. 

V novinách se psalo, že „v obou družstvech nastupuje řada zá-
vodních hráčů, takže utkání slibuje hodnotný sport“, což ne-
vylučuje zapojení i  hráčů místních. Referát, který se vztaho-
val též k předcházejícímu zápasu házenkářů, uvádí v Adamově 
návštěvu 200 diváků.
Na  jaře roku 1944 byl sportovním svazem ustaven nový okr-
sek volejbalistů nazvaný „Posvitavský“. Měl za cíl prohloubit 
a rozšířit sportovní volejbalovou činnost v severní oblasti Br-
něnského kraje, a to pořádáním přátelských zápasů, soutěže-
mi a organizací svazového mistrovství. V tom prvním a patr-
ně i jediném ročníku zvítězilo mužstvo HC Černá Hora, tým SK 
Škoda Adamov skončil předposlední. Dalšími účastníky mist-
rovství byly SK Praga Blansko, AFK Letovice, SK Doubravice, SK 
Vavřinec, SK Jestřebí, SK Sloup, SK Bílovice, členy okrsku měly 
být ještě Babice, Svitávka, Skalice a Lhota Rapotina,

-dtk-

Spartak Adamov hokejový oddíl
Spartak Adamov - Tatran Hrušky 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)
Adamov nastoupil do  zápasu pouze s  deseti hráči. Absence 
u  většiny hráčů vyplynula z  pracovních povinností. K  důvo-
dům některých jednotlivců se raději nebudu vyjadřovat. Do-
mácí mužstvo mělo možnost v  případě výhry odpoutat se 
od pronásledovatelů a upevnit si šanci na první čtyřku. Bohu-
žel se tak nestalo. Hráči dřeli, ale nedařilo se vytvářet vyložené 
brankové příležitosti, až na pár výjimek. Dlouho se hrálo bez 
branek. První branka padla až v  35. minutě zápasu v  našem 
oslabení. V tomto čase se zranil obránce Dvořák a obrana mu-
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sela hrát pouze na tři hráče. Klukům došly síly a inkasovali další 
góly. Polovinu z přesilových her. 

TJ Rájec Jestřebí - Spartak Adamov 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)
Góly a asistence za Adamov: Milfait (Vorel), Zubíček (Milfait), 
Vorel (Klíma), Klíma (Zubíček), Hanáček (Gistr)
Do zápasu nastoupil Adamov v kompletním složení mimo zra-
něného Dvořáka. Tudíž se dalo očekávat vyrovnané utkání. To-
hoto soupeře neporazili za poslední tři sezóny ani jednou, tak 
o to s větší motivací šli do zápasu. První část byla vyrovnaná 
a skončila smírně bez gólu. Adamov si vypracoval více šancí, 
ale neproměnil. Domácí zase nemohli překonat ve  výtečné 
formě chytajícího Dobeše. 
Druhá část pokračovala s mírnou převahou Adamova. Ten si 
vypracoval řadu gólových příležitostí. První proměnil Milfait, 
navrátilec z  marodky, po  přihrávce dirigenta v  útoku Vorla. 
Druhou branku vsítil nejlepší hráč zápasu Zubíček, který hrál 
s velikou chutí. Bránil, útočil a jezdil po ledě jako v nejlepších 
letech. Hráči Adamova hráli uvolněně a další pěknou kombi-
naci zakončili gólem do  sítě soupeře. Na  3:0 zvyšoval Vorel, 
po přihrávce Klímy. Soupeř korigoval v přesilovce při vylouče-
ní Juřeny. V polovině prostřední části hry odstoupil pro zraně-
ní Mlifait. Trenér musel upravit sestavu a než si vše sedlo jak 
má, Adamov inkasoval. Výsledkem 2:3 skončila i druhá třetina.
V poslední části zápasu Adamov znova odskočil soupeři o dva 
góly. Klid pojistil Klíma, který před brankou tečoval Zubíčkovu 
bombu od modré. Domácí vykřesali jiskřičku naděje na zvrat 
znovu v  přesilové hře. Při snaze o  vyrovnání ale zapomínali 
bránit. Jak obrovským přínosem pro mužstvo jsou individuali-
ty v řadách Adamova bylo znát na pátém gólu z adamovských 
hokejek. Dva hráči soupeře se věnovali Vorlovi, dva Zubíčko-
vi. Posledně jmenovaný posunul na úplně volného Gistra, ten 
pálil na branku a puk do sítě tečoval Hanáček. Soupeř dostal 
od rozhodčích veliký dárek v podobě dvojnásobného vylou-
čení. Hráči Adamova toto oslabení ubránili a bylo rozhodnuto. 
Adamov podal výborný kolektivní výkon s tím, že každý jed-
notlivec si splnil své úkoly.

Nepřekonatelná překážka pro soupeře. 
Dobeš chytá v oslnivé formě.

Spartak Adamov – Dynamiters Blansko HK 
7:8 (2:3, 4:3, 1:2)
Góly a asistence za Adamov: 2x Milfait (2x Vorel), 2x Klíma Pa-
vel (2x Vorel), 2x Thoř (Mihok, Zubíček), Vorel (sám.)
Vyrovnanost tabulky sliboval dobrý hokej. Mladíci z  Blanska 
vlétli do zápasu ve velkém stylu a v osmé minutě vedli již 3:0. 

Vypadalo to na debakl, ale Adamov zabral. Milfait a Klíma sní-
žili na rozdíl jediné branky. Hra se vyrovnala.
Ve  druhé části bylo vše jako na  houpačce. Blansko sice šlo 
do dvoubrankového vedení hned v úvodu třetiny, ale Adamov 
korigoval a vyrovnal stav na 4:4 gólem Thoře a Klímu. Soupeř 
vstřelil pátý gól, ale Adamov znovu vyrovnal. Do konce třetiny 
padl ještě gól na každé straně. Do kabin se šlo za nerozhod-
ného stavu 6:6.
Poslední část pokračovala se stejným scénářem. Šťastněj-
ší bylo mužstvo Blanska. Tři minuty a 40 vteřin před koncem 
utkání vsítili vedoucí gól. Adamov tlačil. Vypracoval si i vylože-
né gólové příležitosti, ale místo střely mezi kruhy hledali ještě 
další zbytečnou přihrávku na obsazené hráče. V této činnosti 
exceloval Milfait, který měl dvě vyložené šance.
Prohra pravděpodobně zavřela dveře do první čtyřky tabulky. 
Můžeme ještě doufat, podmínkou je ale zvládnout za 3 body 
příštího soupeře a spolehnout se na výsledky ostatních muž-
stev. 

Jiří Toufar patřil k hráčům, kteří měli 
šance, ale ne a ne se trefit … 

Spartak Adamov – HLC Bulldogs Brno 4:5 po SN 
(1:1, 1:3, 2:0)
Góly a asistence za Adamov: 2x Klíma Pavel (Kilián, Toufar), Mi-
hok (bez as.), Hanáček (Anschlag)
Domácí mužstvo vstoupilo do zápasu ve vlažném tempu. Sou-
peř si vytvořil řadu gólových příležitostí, ale nedokázal je pro-
měnit. Z tlaku vytěžil pouze jeden gól, za což můžeme vděčit 
nemohoucnosti střelců a dobrému výkonu našeho brankáře. 
Adamov vytěžil z minima maximum. Mihok při napadání vy-
píchl puk obránci hostů. Ten nestačil zareagovat a  propadl. 
Mihok jel sám na gólmana hostů a pohrál si s ním jako kočka 
s myší. Naznačil kličku a zasunul mu puk mezi nohy. 
Druhá část pokračovala v matném výkonu Adamova a v osla-
bení jsme inkasovali gól, když na  trestné lavici seděl Toufar 
za útočný faul. Ihned po vhazování hosté skórovali znovu a šli 
do  dvoubrankového vedení. Jiskřičku naděje vykřesal Klíma, 
který snížil. Soupeř hrál nadále velice dobře a zanedlouho si 
vzal vedení o dvě branky zpět.
V  poslední části hry Adamov bojoval. Nejdřív snížil Hanáček 
a  v  závěru třetiny znovu Klíma vyrovnal po  pěkné přihrávce 
od Toufara, který tak odčinil své vyloučení a inkasovaný gól.
Po  nerozhodném výsledku následovaly samostatné nájezdy. 
Z naší strany neproměnil Klíma ani Milfait a bod navíc si odvezl 
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soupeř. Tento výsledek nám stačil na konečné 5. místo v zá-
kladní části.
Jediný hráč, který snese přísnější měřítko z  našeho mužstva 
je obránce Gistr.
V Play-Off se utkáme s mužstvem Černé Hory. 

Na buly s číslem 7 Mihok, autor nejkrásnějšího gólu zápasu

ŠACHY
Áčko Adamova získalo v  posledních dvou zápasech 4 body 
a udrželo se s 10 body ve středu tabulky na šesté příčce. Ale 
bodový rozestup družstev na  4. až 8. místě jsou pouhé dva 
body a závěr soutěže bude napínavý. 
Béčko se po vysokém vítězství nad Blanskem dotáhlo ke špi-
ci tabulky. Na jeden bod za druhou Kuřim a dva body za ve-
doucím celkem z Boskovic. A mohlo tak přemýšlet i o vítězství 
v soutěži. Po těsné prohře v Kuřimi však tyto ambice skončily. 

Krajský přebor I. třídy

ŠK Garde Lipovec „B“ - Spartak Adamov 4:4 
1 Karel Švehla, Martin Pokladník; 0,5 Karel Kredl, Pavel Masák, 
Jan Píše, František Baláž.

Spartak Adamov - SK GPOA Znojmo 4,5:3,5
1 Pavel Masák, Leoš Ševčík, Jan Píše; 0,5 Martin Handl, Ján Mi-
žák, Martin Pokladník.

Krajský přebor II. třídy “A“

Spartak Adamov „B“ -  ASK Blansko 6:2
1 Jan Píše, Olga Dvořáková, Petr Ležák, Zdenek Dvořák; 0,5 Pa-
vel Masák, Ján Mižák, Jaroslav Šmehlík, Petr Bednář.

ŠK Kuřim „C“ - Spartak Adamov „B“ 4,4:3,5
1 Petr Ležák, Petra Masáková; 0,5 Pavel Masák, Leoš Ševčík, Pa-
vol Mikuš. 

-pb-

Archiv i současnost pétanque 
Historie pétanque sahá až do starověkého Řecka a Říma. Řeko-
vé si rádi krátili čas hrou, kdy házeli kamenné koule na cíl. Ří-
mané se už dnešní podobě pétanque přibližovali více. Ke hře 
používali dřevěné koule s  kovovým pláštěm a  snažili se je 
umístit na méně vzdálený cíl.
Hra se postupně rozvíjela, rychle se šířila po celé Evropě, až se 
dostala do středomořské oblasti Francie. Zde k rozvoji hry při-
spěli francouzští vojáci, kteří z nudy hráli „jeu de boules“ s dě-
lostřeleckými koulemi. Až na začátku 20. století vznikla první 
pravidla pétanque, která si rychle získala popularitu na celém 
světě.
Oficiální podobu dostává sport v Lyonském regionu a hra zva-
ná „Lyonnaise“ se stává v roce 1850 sportem. Dochází součas-
ně k založení první oficiální společnosti „Le Clos Jouve“. V roce 
1906 je založena Lyonská regionální federace, v roce 1933 Ná-
rodní federace her s koulemi, která se v roce 1942 stala Fran-
couzskou federací.
Samotná hra pétanque se zrodila z  „jeu Provencal“ (Proven-
sálská hra). Pravidla byla uzákoněna v roce 1927 a v roce 1945 
vznikla Francouzská federace pétanque a provensálské hry.
Hra vznikla v městečku La Ciotat nedaleko Marseille ve Francii. 
Stalo se tak roku 1908. Tehdy se každé odpoledne v  Beraud 
clubu scházela společnost hráčů. Hra se hrála s koulemi, které 
byly pokryty výstupky, a před odhozením koule se provádělo 
několik kroků.
Mezi účastníky byl i jistý Jules Le Noir, jenž trpěl chronickým 
revmatismem, který mu zamezil hraní provensálské hry. Při ní 
se koule házely až na dálku 20 metrů a bylo potřeba k tomu 
vynaložit mnoho síly. Dřív býval v této hře velmi úspěšný, nyní 
však frustrovaný svým špatným zdravotním stavem sedával 
při postranní čáře, neschopen účastnit se utkání.
Jeho přítel, Ernest Pitiot, který utkání pořádal, umožnil Le 
Noirovi účastnit se hry a spolu k tomuto účelu upravili pravi-
dla. Nejprve se ke dvojici přidalo několik přátel ze solidarity, 
ale postupně tento způsob hry upoutal i ostatní hráče.
Hrálo se tzv. „des pieds tanqués“, což znamená „s  nohama 
u  sebe“. Z  toho vznikl zkomolením název hry s  novými pra-
vidly - pétanque. Ta se rychle stala populární v celé Provence 
i  přes odpor konzervativních hráčů provensálské hry. Roku 
1927 byla pravidla uzákoněna.
Nyní je v ČR registrováno celkem 58 klubů s více jak 900 hráči.
Z toho už je skoro 100 dětí do 18 roků a 30 hráčů mezi 18 až 
22 roky. 
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Ti všichni jsou registrování v  České federaci koulových spor-
tů. Mimo tyto sportovce, kteří se zúčastňují turnajů po celé ČR 
a jezdí i do zahraničí, je také řada těch, kteří jsou členy spor-
tovních klubů, ale nejsou ve federaci vůbec registrováni. Ne-
jde jim ani tak o nějaké velké sportovní výsledky do celostátní-
ho žebříčku, ale spíše o společenskou událost, při které se lidé 
setkávají u svého oblíbeného sportu.
Také v Adamově máme možnost provozovat tento sport díky 
pochopení a  podpoře vedení našeho města. V  zimních mě-
sících pilujeme formu v pasování i střelbu v městském klubu 
mládeže. 
Je to jednak o víkendech, kdy je MKM uzavřeno pro běžnou 
činnost dětí a  také ve  všedních dnech dopoledne, kdy jsou 
děti ve škole. Právě tyto pracovní dny využívají hřiště v MKM 
naši hráči, kteří jsou už v důchodu. 
Výhodou hry pétanque je právě to, že ani tak nezáleží na fy-
zické kondici, jako spíše na pravidelné účasti borců na hřišti. 
V průběhu teplejších měsíců roku se schází naši hráči a hráčky 
na celkem čtyřech hřištích u řeky Svitavy, nedaleko vlakového 
nádraží. Tam se pak odehrávají ty největší boje. 
Na letošní rok je zde plánováno 10 ligových turnajů, které jsou 
současně takzvaně OPEN turnaje.
To znamená, že jsou přístupné i  neregistrovaným hráčům 
v našem spolku. 
Takže neváhejte, sledujte kalendář akcí v Adamovském zpra-
vodaji nebo si rovnou poznačte termíny těchto her: 15. 4. / 20. 
5. /10. 6. / 24. 6. / 8. 7. / 22. 7. /12. 8. /26. 8. /16. 9. a 21. 10. 
2018. 
Kupte si koule na  pétanque, pokud je náhodou už nemáte, 
a  vaše nedělní odpoledne od  14 hodin můžete prožít zcela 
ve sportovním duchu. 
V kuloárech se hovoří o tom, že příští letní olympijské hry v Pa-
říži v roce 2024 budou obsahovat i boje v pétanque. Tak pokud 
se chcete zúčastnit, tak máte nejvyšší čas začít trénovat.
V  případě Vašeho zájmu nás kontaktujte nebo sledujte naše 
aktivity a výsledky  na http://fenyx-petanque.cz 

Jiří Hromek , prezident spolku FENYX 
pétanque Adamov z. s., tel. 732 986 408 

TURISTIKA
Spartak Adamov, z. s., turistický oddíl Klubu českých turistů 
zve své členy a  všechny příznivce pobytu v  přírodě na  turis-
tické akce

První jarní výšlap KČT - JMO 
SLAVNOSTI MANDLONÍ A VÍNA
Vycházka se uskuteční v sobotu 24. 3. 2018

Délka vycházky 5 nebo 10 km

Trasa: dle propozic pořadatele

Odjezd: ČD Adamov Os 7.41 hod. - Brno R 8.36 hod. - Šakvice 
Bus 9.07 hod.

Návrat: Hustopeče aut. nádr. Bus 14.44 hod. - Šakvice R 15.04 
hod. - Brno Os 15.59 hod.

Jízdenka: Hustopeče a zpět

Vycházku vede: Antonín Procházka

VELIKONOCE  
na Kamenném vrchu mezi konikleci
Vycházka se uskuteční v pondělí 2. 4. 2018
Délka vycházky 10 km

Trasa: Kohoutovice – Kamenný vrch – Nový Lískovec – Čer-
vený kopec

Odjezd: ČD Adamov Os 8.39 hod. – dále Brno MHD

Jízdenka: IDS 4 zóny

Vycházku vede: Marta Opatřilová

PLÁN ČINNOSTI na rok 2018
Poznámka: Další vycházky podle aktuálních návrhů cvičitelů 
turistiky budou průběžně doplňovány a zveřejňovány na ná-
stěnce odboru turistiky, změna plánu vyhrazena.

LEDEN
1. 1. Po NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM: Adamov - Vranov – 
Babí lom a zpět 10/18 km T 
24. 1. St Výroční schůze

ÚNOR 
17. 2. So ARBORETUM ŘÍCMANICE: Babice – arboretum - Bílo-
vice nad Svit. 10 km T 

BŘEZEN 
24. 3. So PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP KČT-JMO - HUSTOPEČE - dle pro-
pozic pořadatele P 

DUBEN
2. 4. Po  VELIKONOČNÍ: MEZI KONIKLECI NA  KAMENNÉM VR-
CHU 10 km O 
21. 4. So ÚDOLÍ BÍLÉHO POTOKA: Maršov – Bílý potok – Vever-
ská Bítýška 12 km A 

KVĚTEN
1. 5. Út MÁCHŮV PAMÁTNÍK 10 km O 
5. 5. So PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC – VELKÁ JAVOŘINA – dle pro-
pozic pořadatele P 
26. 5. So LEDNICKO–VALTICKÝ AREÁL 13 km N 

ČERVEN
9. 6. So KŘTINY - SLUNEČNÍ STEZKA - JEDOVNICE 10 km O
23. 6. So NA ROZHLEDNU CHLUM: Doubravice nad Svit. - Chlum 
– Černá Hora 12 km A 

ČERVENEC
21. 7. So NS KRAJEM ŘÍČKY PONÁVKY: Česká – Lelekovice – NS 
Globus – Řečkovice - Kr. Pole 7 km A 

SRPEN
18. 8. So SOUTOK LOUČKY A SVRATKY: Dolní Loučky – Mezihoří 
– soutok – Besének - Tišnov 8 km A 

ZÁŘÍ
1. 9. So POCHOD PO DÁLNIČNÍM TĚLESE R 43 – dle propozic 
pořadatele O 
15. 9. So Z ROHLENKY DO MARIÁNSKÉHO ÚDOLÍ 9 km K
28. 9. Pá MORAVSKÉ BRÁNICE - DOLNÍ KOUNICE - IVANČICE 
13 km N

ŘÍJEN
6. 10. So PŘES DVĚ ROZHLEDNY: Čebín – Čebínka – Zlobice - 
Kuřim 11 km A 
13. 10. So RUDICKĚ PROPADANÍ – dle propozic pořadatele 
10 km O 
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INZERCE
 ♦ 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, TAPE-
TOVÁNÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-ho-
rak.cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Zajištění manželé koupí byt na Ptačině. Tel. č. 735 137 107.

 ♦ Koupím menší byt s výtahem v Adamově. Tel. č. 605 365 032. 

•  

•  

•

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

LISTOPAD
24. 11. So ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST – VELKÉ OPATOVICE 
– dle propozic pořadatele 12 km A 

PROSINEC
2. 12. Ne MIKULÁŠSKÁ: Obřany - Bílovice nad Svitavou 5 km P 

Dne 17. února uspořádal Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT vycházku do arboreta v Řícmanicích, kde probíhal 
den otevřených dveří. Mezi jehličnany z celého světa nás provedli odborní pracovníci Mendelovy univerzity v Brně.
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   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 31.3.2018 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.

GO ENCZ CZ HDCZEN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ CZENGO

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace pro AndroidTV. Rozšiřu-
jeme tak naší paletu platforem o další! Android TV obsahují SmartTV značky: 

• Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos a set top boxy • NVIDIA, • Mi box, • Razer Forge TV.
Android TV se bude chovat jako nový typ SmartTV.

 0         

Alfa

REALITNÍ MAKLÉŘ PRO ADAMOV

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

 ♦ Koupím vlaječky, odznáčky, plakáty, čepice a jiné upomín-
kové předměty, spojené s  podnikem ADAST. M. Doležal - 
Adamov Tel.č.: 737 372 634.

 ♦ Koupím garáž v  Adamově. Nejsem RK. Děkuji. Tel. č. 
603 421 736, 604 465 465.

 ♦ Mladá solidní rodina hledá pronájem 3+1 v Adamově. Pro-
sím, nabídněte – spěchá. ZN: Dobrá platební morálka! Tel. 
č. 721 134 176.

 ♦ S panem Hynštem jsme byli maximálně spokojeni. Pan ma-
kléř byl velmi schopný, v případě jakéhokoliv dotazu a ne-
jasností byl ihned k  dispozici, prodej nemovitosti proběhl 
rychle a bez komplikací. Pana makléře můžeme vřele dopo-
ručit a pokud bychom řešili ještě něco v oblasti realit, rádi se 
na něj opět obrátíme. Machatovi a Vykoupilovi.


