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Popisy obrázků pod fotky

Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím 
v roce. Nastává doba před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle plné 
pohody, sváteční nálady a  radosti jak pro děti, tak jejich rodiče. Přejeme Vám, 
abyste si letošní Vánoce prožili ve zdraví a pohodě, abyste se v době svátků vzdá-
lili všem všedním starostem. Zároveň bychom Vám rádi popřáli do  roku 2020 
hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak v pracov-
ním životě.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města, Jiří Němec, místostarosta města
Pracovníci MÚ, MKS, MKM a KIK
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

Út 17.12.2019 18:00 Křeslo pro hosta VLASTIMIL HARAPES MKS Adamov

Pá 20.12.2019 16:00 KOLO-KOLO - Na křídlech Vánoc Akce v okolí

Ne 22.12.2019 16:00 Hokej muži: Spartak Adamov, z.s. - Tatran Hrušky Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

Ne 22.12.2019 17:30 Čtvrté adventní zastavení MKS Adamov

Út 24.12.2019 14:00 Zastavení s brněnskými trubači MKS Adamov

Po 30.12.2019 15:30
Zájezd do kina Blansko - DO BLANENSKÉHO KINA S DĚTMI I BEZ 
DĚTÍ...

MKS Adamov

Po 30.12.2019 17:30
Zájezd do kina Blansko - DO BLANENSKÉHO KINA S DĚTMI I BEZ 
DĚTÍ...

MKS Adamov

St 1.1.2020 08:30 Novoroční výstup na Babí lom – Novoroční čtyřlístek 2020 Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

St 1.1.2020 14:00 Novoroční vyjížďka Na Konečnou 2020 S kolem kolem Adamova

So 11.1.2020 18:45 Hokej muži: TJ Sokol Březina "B" - Spartak Adamov, z.s. Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

So 18.1.2020 15:30 Hokej muži: TJ Sokol Černá Hora - Spartak Adamov, z.s. Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

Ne 26.1.2020 18:15 Hokej muži: Spartak Adamov, z.s. - Rytíři Blansko Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

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.

Novoroční ohňostroj
Oznamujeme občanům, že slavnostní ohňostroj k  přivítání no-
vého roku se uskuteční 1. 1. 2020 v 17:45 hodin z ulice Ronovská 
(přechod k základní škole). Z důvodu bezpečnosti žádáme obča-
ny, aby se v době konání ohňostroje nepohybovali v blízkosti to-
hoto místa. Ohňostroj je vhodné sledovat od Domu služeb, z hor-
ní ulice Opletalova mezi domy č. 30 a  č. 32, okolí hřiště Jilem-
nického. Občané z  Horky mohou využít spoje MHD s  odjezdem 
z Horky v 17:12 a příjezdem na Ptačinu v 17:26. Zpět jede autobus 
MHD v 18:10. V případě nepříznivého počasí proběhne ohňostroj 
v náhradním termínu dne 5. 1. 2020.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE V ROCE 2020 PODÍLELI 
NA AKCÍCH PRO NAŠE ADAMOVSKÉ OBČANY. BEZ VAŠEHO 

NADŠENÍ A ODHODLÁNÍ PRO DOBROU VĚC A VYŽITÍ OBČANŮ 
BY NEBYL ROZSAH AKCÍ TAK BOHATÝ.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města
Jiří Němec - místostarosta města
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Zprávy z radnice
Zprávy z jednání Rady města 
Adamova
Na 20. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 11. 
2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 11. zase-
dání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. 10. 
2019, a zápis ze 4. zasedání Komise podpory komunitního ži-
vota, které se konalo dne 6. 11. 2019.
Dále bylo rozhodnuto, že se Město Adamov bude spolupodílet 
na konání kulturní akce spolku KOLO-KOLO, která se uskuteční 
dne 20. 12. 2019.
Rada města Adamova schválila Smlouvu o  zajištění student-
ské praxe mezi Obchodní akademií, Střední odbornou školou 
knihovnickou a  Vyšší odbornou školou, p.o. Brno a  Městem 
Adamov na dobu od 18. 11. 2019 do 18. 12. 2019.
Byl schválen Plán inventur Města Adamova pro rok 2019.
Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpi-
su rozpočtu č. 11/2019 a schválila změnu rozpočtu č. 12/2019.
Na 21. schůzi Rady města Adamova konané dne 28. 11. 
2019 Rada města Adamova schválila Výzvu k  podání nabíd-
ky a  zadávací dokumentaci na  podlimitní veřejnou zakázku 
na  dodávky rozdělenou na  části s  názvem „V  00317C – Roz-
šíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita 
a AV vybavení“.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Zprávy z matriky
V sobotu dne 30. listopadu 2019 proběhlo 
na Městském úřadě v Adamově vítání občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti:
 2. 6. 2019 Nikol Padělková
 19. 8. 2019 Tomáš Hanák
 23. 8. 2019 Vít Škaroupka
 24. 8. 2019 Evelin Cavallaro
 28. 8. 2019 Šimon Skřivánek
 17. 9. 2019 Jan Prokop
 27. 9. 2019 Filip Michalčák
 30. 9. 2019 Valerie Pospíšilová
  1. 10. 2019 Marek Sotolář
 15. 10. 2019 Hynek Studnař

Blahopřejeme
  1. 12. 2019 Jaroslav Sedláček, 80 roků
 12. 12. 2019 Jarmila Hnátovičová, 86 roků
 14. 12. 2019 František Procházka, 80 roků
 18. 12. 2019 Věra Krásová, 75 roků
 23. 12. 2019 Štěpánka Fajmanová, 86 roků
24. 12. 2019 Karel Pásek, 82 roky
26. 12. 2019 Eduard Boháček, 87 roků
28. 12. 2019 Vlastimil Fejfar, 84 roky
30. 12. 2019 Jiří Švanda, 80 roků
31. 12. 2019 Antonín Valoušek, 83 roky

Blahopřejeme k sňatku
30. 11. 2019 Zdislav Vévar - Jaroslava Formanová, sňatek 

Městský úřad Adamov

Úmrtí
23. 11. 2019 Božena Čípková, roč. 1927
26. 11. 2019 Miroslav Konečný, roč. 1924 
30. 11. 2019 Rudolf Dvořák, roč. 1933

Termíny svatebních obřadů 
na rok 2020
Rada města Adamova na svém 22. zasedání dne 4. 12. 
2019 schválila následující termíny svatebních obřadů 
na rok 2020:
Leden  Červenec
18. 1. 2020 11. 07. 2020, 25. 07. 2020
Únor  Srpen
08. 2. 2020 15. 08. 2020, 22. 08. 2020 
Březen  Září
21. 3. 2020 19. 9. 2020, 26. 9. 2020 
duben  Říjen
4. 4. 2020, 25. 4. 2020 17. 10. 2020
Květen  Listopad
16. 5. 2020, 23. 5. 2020 28. 11. 2020
Červen  Prosinec
20. 6. 2020, 27. 6. 2020 5. 12. 2020
Současně Rada města Adamova schválila obřadní síň Městské-
ho úřadu Adamov jako úředně určenou místnost pro konání 
svatebních obřadů.
Na základě žádosti snoubenců může matrika povolit uzavření 
manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním 
obvodu. Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stano-
venou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je vybírán 
správní poplatek Kč 1.000,- dle platného zákona o správních 
poplatcích.

Změny úředních  
a provozních hodin MÚ Adamov v měsíci prosinci

Upozornění na změny úředních a provozních hodin pro veřej-
nost Městského úřadu v Adamově v měsíci prosinci 2019. Obě 
budovy úřadu budou zcela uzavřeny od  pátku 20. 12. 2019 
do 3. 1. 2020. Od pondělí 6. 1. 2020 bude Městský úřad v Ada-
mově fungovat v běžném rozsahu úředních a provozních ho-
din.

Informace o zajištění  
SPOD na Městském úřadě v Adamově
„Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče. To 
proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti.“

L. N. Andrejev

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOd) je povinnost chrá-
nit dítě a  jeho zájmy. Povinnost dětem pomoci a  v  případě 
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nouze jejich situaci řešit má každý z nás. Nejvíce je však možné 
tuto péči zajistit prostřednictvím aktivit státní správy, samo-
správy a  soudů, ve  spolupráci se školskými, zdravotnickými 
zařízeními a policií. 
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jako obecní 
úřad obce s rozšířenou působností je pro obec Adamov 
Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, odděle-
ní sociálně-právní ochrany dětí, nám. Republiky 1, 678 01 
Blansko, Bc.  Kateřina Sedláková, tel. 516  775  230, e-mail:  
ksedlakova@blansko.cz.
Webové stránky: http://www.blansko.cz/meu/odbor-social-
nich-veci/socialne-pravni-ochrana-deti
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako obecní úřad je 
Městský úřad Adamov, odbor sociálních a správních 
věcí, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, Mgr. Dobra Mosero-
vá, tel. 516 499 624, e-mail: social@adamov.cz. 
Webové stránky: http://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/spod
V  případě jakýchkoli podnětů nebo potřeby nás neváhejte 
kontaktovat.

Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA  
hodnotí rok 2019 a nastiňuje výhled 
na další období

Bc. Roman Pilát, MBA, odpověděl na otázky Listů regionů:

Pane starosto, jak se Adamovu dařilo v končícím roce 2019?
Letošní první rok čtyřletého volebního období navázal svým 
tempem na minulá. Společně s kolegou místostarostou Jiřím 
Němcem, zastupiteli a  zaměstnanci města pokračujeme jak 
na rozběhlých, tak na dříve připravených akcích. V mnoha pří-
padech vyžadovaly měsíce či roky příprav a je nutné je dokon-
čit. Akce si vždy po schválení rozpočtu rozdělíme podle svých 
kompetencí a plně se jim věnujeme .

Můžete se zmínit o těch největších investičních akcích?
Za  sebe mohu zmínit především nástavbu jednoho pat-
ra základní školy na  ul. Ronovská. Rozšiřujeme školu o  4 tří-
dy. Na tuto akci jsme získali cca 25 mil. Kč dotaci z EU. Kole-
ga místostarosta Němec dohlíží nad velkou akcí navazující 
na  rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v  tomto území. Jde 
o úpravu většiny ploch chodníků a veřejné zeleně nad mono-
blokem na ulici Komenského. Stejně tak pokračuje na dokon-

čení dokumentace a vyřízení stavebního povolení k parkova-
címu domu na  ul. Sadová. Obdobně se postupně připravuje 
dokumentace možných úprav Domu služeb na Ptačině. S při-
spěním města a  Jihomoravského kraje proběhla první etapa 
opravy cesty Adamov – Útěchov, která je ve vlastnictví Men-
delovy univerzity. Momentálně již probíhají práce spojené 
s další dotací z EU, tentokrát opět cca 25 mil. Kč, na přístavbu 
patra pro další dvě třídy mateřské školky na ulici Jilemnického. 
Tato stavba bude zahájena v roce 2020. Z drobných akcí mohu 
zmínit dvě opatření zvyšující bezpečnost provozu a  pohybu 
chodců, a  to vybudování zpomalovacího prahu na  ul. Plotní 
a osvětlení přechodu pro chodce u základní školy na ulici Ro-
novská. Dva nové automobily, technický a  velitelský, získali 
adamovští dobrovolní hasiči. 

Máte i nějaké resty?
Vždy nějaké jsou. Bohužel je toho tolik, že někdy musíme vá-
žit prioritu věcí, které prostě musí počkat. Klíčové je neudělat 
chybu při těch největších či dotačních stavbách. Podobně je 
tomu u příprav akcí, které je někdy velmi náročné dojednat jak 
v přiměřeném čase, tak za přijatelných podmínek všech stran. 
Jsou i věci, které skončí na prostém nesouhlasu soukromých 
osob. Někdy takto musíme odložit i  projekty připravované 
delší dobu. Nemyslím, že přijde doba, kdy bych mohl říci „res-
ty nejsou“.

Jaké máte plány na další období?
Zajistit maximální množství prostředků pro akce spojené 
s  možnostmi rozšíření parkování. Čeká nás pravděpodobně 
rozhodnutí o parkovacím domu, parkoviště na nádraží již má 
stavební povolení, u ploch na ul. Ronovská půjde o vyjádření 
vlastníků, zda-li s akcí souhlasí. V tomto případě zasahujeme 
do soukromých pozemků; všichni spoluvlastníci, do jednoho, 
musí souhlasit. Čekají nás velké změny v souvislosti s  rekon-
strukcí koridoru železnice. Nový obousměrný tunýlek na Pta-

VOLNÝ BYT
v Domě s pečovatelskou službou

na ulici Komenského 1 v Adamově

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou 
službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě 
s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil
jednopokojový byt č. 14 ve 2. nadpodlaží, který není bezbariérový. 
Občané, kteří mají zájem o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
v Adamově a dosud si nepodali žádost, mají možnost tak učinit. 
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS Adamov spolu 
s vyplněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně se žádostí, je nutné 
odevzdat co nejdříve, nejpozději do 13. 1. 2020 na Městský úřad 
v Adamově, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov.
Žádost je možno získat také z internetových stránek na adrese 
www.adamov.cz, kde jsou uvedena i pravidla pro přidělování bytů. 
Bližší informace obdržíte osobně v úřední dny na odboru sociálních a 
správních věcí MěÚ Adamov nebo v jiné dny dle dohody na telefonním čísle
516 499 624 nebo 602 788 015.



5

činu, nové nádraží, zcela nové řešení zastávky Adamov před 
A-centrem, protihlukové stěny v  téměř celé délce. Kolega 
místostarosta připravuje další střednědobé akce; již zmíněný 
parkovací dům, Dům služeb, či rozšíření cesty směrem na ul. 
Sadovou nad kostelem. Na mnoha místech budeme pokračo-
vat v květinové výzdobě, osazování veřejných zelených ploch 
stromy či okrasnými keři tam, kde to inženýrské sítě umožňu-
jí. Podporu školství, kultury, sportu, spolkové činnosti, organi-
zátorů akcí a spolupráce se společenstvími vlastníků v oblasti 
veřejné zeleně považuji dlouhodobě za naprostou samozřej-
most v našem městě.

Pane starosto, děkuji za rozhovor.
Petr Hanáček

Termíny uzávěrek 
do Zpravodaje rok 2020
Název Číslo Uzávěrka

Únorové vydání 02/2020 15. 1. 2020

Březnové vydání 03/2020 17. 2. 2020

Dubnové vydání 04/2020 16. 3. 2020

Květnové vydání 05/2020 15. 4. 2020

Červnové vydání 06/2020 15. 5. 2020

Červencové a srpnové vydání 07 + 08/2020 15. 6. 2020

Zářijové vydání 09/2020 17. 8. 2020

Říjnové vydání 10/2020 15. 9. 2020

Listopadové vydání 11/2020 15. 10. 2020

Prosincové vydání 12/2020 16. 11. 2020

Lednové vydání 01/2021 10. 12. 2020

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
s. r. o. informuje, že svoz komunálního 
odpadu v měsíci prosinci proběhne v řádných 
termínech.
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Události ve městě

Zdravé mesto Adamov
Adamovská vlásenka

Mikulášský běh do vrchu

Dne 7. 12. 2019 se konal devátý ročník „Mikulášského běhu do vrchu Adamovská 
Vlásenka 2019“. Běhu se zúčastnilo 75 běžců. Jako nejmladší účastník byl oceněn 
Tomáš Knecht, jako nejstarší Arnošt Němec. Za umělecký dojem získali ocenění Čerti, 
Princ s drakem a Mikuláš s čerticí. Nejvíce obsazená byla kategorie mužů nad 40 let. 
Celkově se zúčastnilo mnoho dětí a pokusilo se pokořit tento kopec se závěrečným 
prudkým stoupáním. Nejlepší čas ze všech zaběhl a putovní pohár si odnesl dnes již 
osminásobný vítěz Josef Siegel časem 1:24. Pouze v roce 2015 jeho kralování přerušil 
Ondřej Synek.
Počasí bylo pochmurnější, chvílemi mrazivé a diváci povzbuzovali jednotlivé závodníky 
po celé trati. Běh byl doprovázen podáváním guláše z polní kuchyně našich hasičů 
a výborným svařákem. Vše se snědlo a vypilo. Každý účastník obdržel drobný dárek. 
V MKM byl pro děti připraven teplý čaj na zahřátí před samotným vyhlášením výsledků. 
Na organizaci se podílelo Město Adamov, Komise podpory komunitního života, oddíl 
orientačního běhu Spartak Adamov, turistický oddíl Spartak Adamov, MKM a JSDH. 
Všem patří velké poděkování. Kompletní fotogalerii najdete na www.adamov.cz.

2019

sobota 7.12.2019
jasno

teplota 2 ºC
75 účastníků
prošlo cílem
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2020
Služba je sloužena od 8:00 - 13:00 hodin

Leden  
1. 1. MUDr. Švendová, Křtiny, Zdrav. středisko, 516 439 404
4. 1. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429, 

516 472 227
5. 1. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, Zdrav. středisko, 

608 220 806
11. 1. MDDr. Šméralová K., Boskovice, Lidická 8, 731 074 479
12. 1. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 454
18. 1. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A, 516 416 386
19. 1. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15, 

605 184 479
25. 1. MUDr. Staňková V., Jedovnice, Zdrav. středisko, 

516 442 726
26. 1. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492, 

516 477 319

Únor
1. 2. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková), Poliklinika Blansko, 

Sadová 33, 516 488 453
2. 2. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 453
8. 2. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol, 221, 516 435 203
9. 2. MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, 516 444 326
15. 2. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18, 

516 474 018
16. 2. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9, 516 412 422
22. 2. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16, 

774 177 804
23. 2. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdrav. středisko, 

725 415 615
29. 2. MUDr. Paděrová, Šebetov, 117, 516 465 452

Březen
1. 3. MUDr. Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice, 

516 491 263
7. 3. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2, 

607 812 963
8. 3. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2, 

516 474 488
14. 3. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24, 516 454 046
15. 3. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210
21. 3. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 456
22. 3. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12, 

602 882 007
28. 3. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 457
29. 3. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko, 516 414 291

Duben
4. 4. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice, 

516 491 263
5. 4. MUDr. Křížová, Knínice u Boskovic, 330, 774 844 735
10. 4. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16, 733 644 499
11. 4. MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
12. 4. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a, 516 474 369
13. 4. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786
18. 4. MDDr. Javorská A., Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 455
19. 4. MDDr. Janáč, Boskovice, Lidická 10, 537 021 289
25. 4. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24, 516 454 046
26. 4. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, 516 454 338

Květen
1. 5. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, 731 144 155
2. 5. MUDr. Hošáková, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
3. 5. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38, 

516 462 203
8. 5. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, 721 425 074
9. 5. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
10. 5. MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16, 

774 710 550
16. 5. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, 516 474 310
17. 5. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, 516 432 138
23. 5. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38, 

516 462 203
24. 5. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9, 735 056 656
30. 5. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
31. 5. MUDr. Žilka, Benešov, 19, 516 467 313

Červen
6. 6. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá), Letovice, Masarykovo ná-

městí 162/38, 792 325 591
7. 6. MDDr. Veselý, Letovice, Masarykovo náměstí 162/38, 

792 325 591
13. 6. MDDr. Vrbová, Knínice u Boskovic, 330, 774 844 735
14. 6. MDDr. Trubáčková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 452
20. 6. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo nám. 327, 

516 446 398
21. 6. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b, 734 177 800
27. 6. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492, 

516 477 319
28. 6. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol, 221, 516 435 203
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v  Brně, Úrazová 
nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.  
Úrazová nemocnice v  Brně, Ponávka 6, tel. 545  538  111 
službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 hodin do 24:00 ho-
din. O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 hodin do 20:00 
hodin.
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Názvy ulic Adamova 
schválené v roce 1930
V I. dílu kroniky města se lze na s. 117 dočíst, že se obecní za-
stupitelstvo na schůzi konané 28. ledna 1930 usneslo na po-
jmenování ulic obce. Pojmenované ulice byly vyznačeny na si-
tuačním plánku, který se však zřejmě nedochoval. V okresním 
archívu je možno dohledat zápis uvedeného zastupitelstva. 
V usnesení 3. bodu pořadu se uvádí, že „Navržené pojmenová-
ní ulic bylo jednohlasně (myslí se samozřejmě jednomyslně) 
schváleno, viz opis". K  zápisu byl přiložen seznam ulic, které 
jsou v něm vymezeny jmény rodin obývajících domy na začát-
cích a koncích ulic, méně často vazbou k nějakému objektu.
Naštěstí existuje v archívu okresního katastrálního úřadu pro 
obec soubor 34 katastrálních náčrtů z roku 1939. Náčrty jsou 
provedeny v  jednom z měřítek 1 : 500, 1 000 a 2 000 a  jsou 
různě pootočeny vůči sobě. Na  nich je nejcennější, že obsa-
hují nejen čísla katastrů, ale také popisná čísla a jména a ad-
resy majitelů domů z  této doby. Tyto náčrty umožnily nejen 
nakreslit plán obce, ale také ve velké většině určit, kde se ulice 
daného názvu nacházela. O provedené rekonstrukci si dovolu-
ji seznámit své spoluobčany a myslím si, že se poučí i adamo-
vští starousedlíci.
Ulice budu představovat převážně v pořadí, v němž jsou na-
psány v seznamu. K vymezení ulice použiji zejména současné 
názvy ulic, resp. jiné známé objekty. Umístění ulice si lze pro-
hlédnout v přiloženém plánku obce, který jsem převedl z roku 
1939 na přibližný stav platný pro rok 1930. Především jsem vy-
pustil z katastrálních náčrtů domy, které byly postaveny nebo 
alespoň začaly být obývány po roce 1929. Jejich čísla popisná 
lze najít v I. dílu kroniky obce na s. 118. Dále bylo potřeba pře-
kreslit vedení silnice mostem přes Svitavu a  její pokračování 
směrem na Křtiny mimo areál továrny. Tyto změny se uskuteč-
nily v  letech 1935 až 1937, viz I. díl kroniky s. 107. Názvy ulic 
jsem přepsal přesně tak, jak jsou zapsány, tedy i s velkým pís-
menem na pozici, kde by se podle nyní platných pravidel čes-
kého pravopisu psát nemělo.
Nádražní ulice – odpovídá prakticky v celé délce ulici Osvo-
bození
Na Vyhlídce – shoduje se s ulici Sadová po číslo popisné 22
Náměstí Svobody – je dnes Smetanovo náměstí
Plotní ulice – tady je naprostá shoda s nynějším označením 
této ulice. Poznamenávám, že s tímto místem bývala spojena 
také označení „Plotky“ či „V plotkách“.
Na  Loučkách – je ulice, která odbočovala z  Plotní ulice asi 
50 m před domem s  dnešní adresou Plotní 1. Její závěrečný 
úsek byl tvořen nynější ulicí Vodní, konec se nacházel u domu 
současné adresy Vodní 6. Místní pojmenování „Loučky“ je po-
užito v I. dílu kroniky obce na s. 107.
Obchodní – byla dnes neexistující ulice, jejíž domy byly 
zbourány v šedesátých letech. Začínala v místě dnešní auto-
busové zastávky „Obchodní dům“ ve směru jízdy na Ptačinu 
a končila na křižovatce před restaurací „Pod Novým hradem“. 
Na ní byla soustředěna většina obchodů tehdejší obce.
Hradní ulice – odpovídá dnešní ulici téhož názvu, byla však 
delší. Jeden její konec byl vymezen objektem „zámeček“, kte-
rý se dnes nachází za  betonovou zdí v  průmyslovém areálu. 
Po  jeho necitlivých přestavbách pro potřeby nejprve Škodo-
vých a znovu později Adamovských strojíren v něm dnes zá-
meček téměř poznat nejde. Ulice ale začínala již poblíž západ-

ního rohu budovy, v níž teď sídlí firma ROMEX, a zahrnovala 
tak i domy, které stávaly na místě, pro něž bylo později použí-
váno označení náměstí Práce.
Tovární ulice – byla tvořena částí dnešní ulice Mírové počí-
naje odbočující ulicí Vodní po výjezd z dopravně jednosměrné 
ulice Plotní. Její začátek popsaný v seznamu jako „od Fronce“ 
se přesně dohledat nepodařilo. Domnívám se, že ulice byla 
spojena s dnes neexistující komunikací vedenou podél pravé-
ho břehu Křtinského potoka průmyslovým areálem se začát-
kem v místech před dnešní restaurací „Pod Novým hradem“. 
Stál na ní mimo jiné objekt zvaný „sv. Anna“, který byl tehdy 
bytovým domem.
Na Kopečku – toto místo je v seznamu určeno jako „U Šafrán-
ků“. Starší obyvatelé Mírova a Plotní ulice vědí, že „Šafránkova 
louka“ se nachází ve stráni nad domem s dnešní adresou Mí-
rová 3. Spojení diskutované ulice s touto lokalitou podporuje 
i fakt, že v katastrálních náčrtech z roku 1939 jsou jako maji-
telé poloviny zmíněného domu uvedeni Šafránek Hermene-
gild a Marie. V případě ulice se tedy zřejmě jednalo o odbočku 
z tehdejší ulice Tovární směrem k domu pana Šafránka.
U Hájenky – umístění ulice je třeba hledat dle seznamu po-
mocí slovního popisu „Nad hájenkou“. Na katastrálních náčr-
tech je jako hájovna označen dům číslo popisné 113, který má 
v dnešním názvosloví ulic adresu Hybešova 6. Ulice se tedy na-
cházela na Kolonce, jejíž obydlování směrem od vlakového ná-
draží se v této době rozbíhalo.
dolní ulice – by měla odpovídat dnešní ulici Bezručově. V se-
znamu je použit popis „Pod Pressovými“, kteří v roce 1939 obý-
vali dům č. p. 131, jehož dnešní adresa je Bezručova 4.
Hrádková – je v  seznamu vymezena popisem „Nad nádra-
žím“. Dnes je „Hrádkovou“ označována lesní silnička vedoucí 
svahem od vlakové zastávky na Ptačinu, takže i sem je podle 
mne třeba tuto lokalitu umístit.
Novosady – jsem si nechal na závěr, protože jsou jako v před-
chozím případě určeny popisem „Nad nádražím“. Protože 
ve svahu, kde je rozložena „Kolonka“, byla poměrně blízko ná-
draží pojmenovaná ulice „U Hájenky“, proto se domnívám, že 
se spíše jedná o svah nad dnešní ulicí Osvobození.

Pokusy o ztotožnění pojmenování s ulicemi Adamova existu-
jícími ve  třicátých letech minulého století ukazují, že zřejmě 
ne všechna tato pojmenování byla spojena s ulicemi v pravém 
slova smyslu, neboť v těchto místech nebyly postaveny domy. 
Konkrétně se jedná o  lokality „Hrádková“ a „Novosady“, čás-
tečně i „Na Kopečku“.
Toto první pojmenování ulic se mezi občany zřejmě pro vět-
šinu názvů příliš neuchytilo. Např. kronika obce používá pro 
popis události ve  třicátých letech označení Plotky. Ve  Vlasti-
vědných zprávách z Adamova a okolí byl v roce 1957 zveřejněn 
dvoustránkový a tedy dosti podrobný článek u příležitosti 20. 
výročí odhalení pomníku Bedřicha Smetany. Jeho autorem byl 
předseda Historicko-vlastivědného kroužku závodního klubu 
Adamovských strojíren pan Jaroslav Zelík, který k sepsání vyu-
žil vzpomínky tří pamětníků. Podle mne dost podstatná infor-
mace o tom, že pomník byl postaven v roce 1937 na tehdejším 
náměstí Svobody, ve článku není zmíněna.
Pro úplnost uvádím, že současné pojmenování adamovských 
ulic pochází z  jara roku 1967 a  bylo korigováno na  podzim 
v roce 1990. V těchto letech měl Adamov více než třikrát, resp. 
čtyřikrát větší počet obyvatel ve srovnání s rokem 1930.
Pro  lepší představu o  vzhledu Adamova z  doby kolem roku 
1930, než kterou poskytuje přiložený plánek, doporuču-
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ji prohlédnout si fotografie v knize „Adamov – 50 let města“ 
od J. Budiše a kol., kterou jistě má mnoho ze čtenářů doma. 
Zejména jde o strany 37 a 60 až 68.
Uvítám jakoukoli reakci na tento článek a zejména diskusi, kte-
rá by se mohla rozvinout nad některými mými spekulacemi 
o  umístění pojmenovaných lokalit. I  zdánlivě nepatrný sdě-

lený postřeh může vést k upřesnění dochovaného stručného 
popisu do podoby, jak to bylo v roce 1930 místně vymezeno. 
Spojení na  autora článku je karel.truhlar@centrum.cz nebo 
přes redakci Zpravodaje.

-dtk-

Kultura
Pozvánka na výstavu 
FOTOOBRÁZKY – eva Pilarová  
a Helena Štefanová
MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve  výstavní 
síni Společenského centra MKS v Adamově výstavu FOTOOB-

RÁZKY Evy Pilarové a Heleny Štefanové. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční v neděli 12. ledna v 15:00 hodin. Výstavu uve-
de Jaroslav Budiš. K návštěvě jste zváni od 12.1. do 21.1. 2020, 
a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 
– 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.



11



12



13



14

Vzpomínka
Dne 4. 1. 2020 uplyne šest dlou-
hých roků od úmrtí pana Josefa 
Trundy.

Stále vzpomíná manželka, 
synové a vnuk.

Dne 5. ledna 2020 to bude 12 
let, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, ma-
minka a  babička, paní Miluše 
Papižová. Všichni, kdo jste ji 
znali a měli rádi, věnujte tichou 
vzpomínku.
„V  našich srdcích jsi stále 
s námi.“

Manžel Miroslav, dcera 
Soňa a syn Jiří s rodinami

Dne 10. 1. 2020 by se dožila 80 
let naše maminka, paní Věra 
Sotolářová a  dne 19. 10. 2019 
tomu bylo 17 let, kdy nás náhle 
opustila.

Za tichou vzpomínku děkují 
dcera a syn s rodinou.

Osud nevrací, co vzal, jen bolest 
v srdci a v očích slzy zanechal.
Dne 11. ledna tomu bude 18 let, 
co nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek, dědeček 
a strýc, pan František Šedý.

S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka, dcera 

Ivana a syn Radek s rodinami.

Dne 18. 1. 2020 uplyne 5 let, co 
nás náhle opustil, pan Jiří Šváb.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

S láskou vzpomíná manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Zlatá zastávka Adamov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Komenského 322/6, 679 04 Adamov, tel.: 515 531 152, 
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Program na měsíc leden 2020
 2. – 7. 1. Týden her pro rozvoj logického myšlení 
a empatie
 - dokážeš se vcítit do druhých?
 - jak uvažují tvoji kamarádi?
 - uhádneš, kdo jsem?

8. 1. Tříkrálová sbírka u Alberta
9. 1. – 14. 1. Ohlédnutí se za minulým rokem
 - dokázal jsem loni, to, co jsem měl v úmyslu?
 - posunul jsem se někam?
 - jaký pro mě byl rok 2019?

15. 1. Terén – více info na fb a v zařízení
16. 1. – 21. 1. Beseda na téma závislosti
 - na čem všem se dá vypěstovat závislost?
 - na jídle? Na cukru? Na sociálních sítích?

22. 1. Terén – více info na fb a v zařízení
23. 1. – 28. 1. Vaření – to, co jsme loni nestihli :D
29. 1. Terén – více info na fb a v zařízení
30. 1. – 31. 1. Dny offline
 - dáš to?

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

I letos poneseme Betlémské 
světlo…
Tradičně jako každý rok přivezou skauti Betlémské světlo 
z Vídně do Brna, kde bude požehnáno na Petrově. Následně 
ho 21. prosince rozvezou rychlíky do všech koutů republiky. 
Nejbližší zastávkou bude Blansko, kam ho v 7:15 dopraví R872 
Svitava. Odtud ho pěšky po trase Olomučany – Nový hrad – 
Adamov přinesou naši farníci, jak je zvykem posledních 26 let. 
Světlo bude k dispozici v kostele svaté Barbory v sobotu 21. 12. 
2019 v 10 hodin nebo v neděli 22. 12. 2019 po mši svaté.

Farnost – jedna rodina
Prostory MKS Adamov zaplnili 30. listopadu věřící se svými ro-
dinami a přáteli, aby se setkali u příležitosti farního dne. 
Celý program zahájily děti se svým vystoupením a  písněmi, 
které si s nimi všichni rádi zazpívali. Každý z účastníků si při 
příchodu vymyslel vlastní originální přezdívku, měl možnost 
vyzkoušet si nejrůznější dílničky na  výrobu přáníček a v  ne-
poslední řadě ochutnat rozmanité dobroty, které přichysta-
ly místní maminky i babičky. V poledne následoval společný 
oběd a v druhé půlce dne proběhla přednáška z cest Viktora 
Nedbala, který poutavě vyprávěl o národní pouti do Říma při 
příležitosti výročí svatořečení Anežky České.
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„Akci navštívilo 87 lidí. Díky všem, kdo přišli, a  ještě větší dík 
těm, kdo pomohli. Těšíme se na příště a doufáme, že další roč-
ník bude stejně tak vydařený jako ten letošní,“ shrnula hlavní 
organizátorka Pavla Papežová.
Letos proběhl už 6. adamovský farní den. Koná se každý rok 
zpravidla na přelomu listopadu a prosince, jeho datum připa-
dá co nejblíže svátku svaté Barbory – patronky zdejšího koste-
la a celé farnosti. 

ČíM VíCE DáRKů, tíM VíCE RADoSti?
Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přiroze-
ně dělají radost dárky. Někdy ale podlehneme představě, že 
platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Není 
tomu ale tak!

DáREK JE PŘEDEVŠíM 
oSoBNí PoSELStVí
Dárek není jen ona věc, která se dává a která má hodnotu vy-
jádřitelnou v penězích. Dárek je především osobní poselství, 
které říká „mám tě rád“. A něco takového se vlastně ani penězi 
vyjádřit nedá. V  dárku - pokud je myšlen upřímně a  vskutku 
jako dárek - dáváme totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, 
kterou bychom měli o Vánocích zažít. 

CENNĚJŠí NEŽ UMYtá PoDLAHA 
A HUSA V tRoUBĚ
A když se o Vánocích jeden druhému dáváme - měli bychom se 
dávat pěkně, mile, abych tak řekl v pěkném balení, tj. v poho-
dě a dobré náladě. Neměli bychom se tedy tím předvánočním 
shonem a uklízením a vařením a pečením dát zaskočit a uta-
hat. Vždyť ono na tom zase tak strašně moc nezáleží, jestli se 
zrovna něco nepovedlo podle našich představ, jestli jsme něco 

nestihli. Zkusme to letos. Je to cennější než umytá podlaha 
a husa v troubě.

DáREK NAD DáRKY
Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž jis-
totu, že máme rádi nejen je, ale že se máme navzájem rádi 
i my dospělí kolem dokola. A není vůbec od věci, když třeba 
při štědrovečerní večeři vyhradíme chvíli, kdy všichni společ-
ně vzpomínáme na  ty, kdo nějak patří do  okruhu naší lásky, 
přízně, sympatií, a když děti v tomto vzpomínání mají své vý-
znamné slovo. Takovýto dárek citové jistoty v rodinném spo-
lečenství se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene.

NEStYDĚt SE ZA PRoJEV LáSKY
Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu 
tak - co to však znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně 
projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se za ni. 
Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, 
kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Víme, že není pro-
spěšné, když nad naším hněvem „zapadá slunce“. To platí sice 
obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní vý-
znam.

DoPoRUČENí PRo RoDiČE
Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se tedy nebývalá 
příležitost, aby také mohly více dávat. Aby samy mohly zakou-
šet radost a uspokojení z toho, že mohou někoho obdarovat 
a působit radost. Je tu jedinečná příležitost učit děti, jak pře-
konávat své osobní sobectví. Prostě udělat něco dobrého ně-
komu druhému z vděčnosti za to, co jsme sami z  lásky a bez 
zásluhy přijali. Je to příležitost učit děti překonávat nejen so-
bectví osobní, ale i sobectví rodinné, skupinové, národní - ja-
kékoliv. 
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NA Co o VáNoCíCH NEZAPoMENoUt ?
Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle 
vánočních svíček a dětských očí, bychom neměli na něco za-
pomínat: o  Vánocích slaví křesťané po  celém světě narození 
Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo do  lid-
ských dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - 
jako výzva celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být 
něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě opakují už 
kdoví po kolikáté.  

(Zpracováno podle knihy Zdeňka Matějčka: „Co, kdy a jak ve vý-
chově dětí“, kterou vydalo nakladatelství Portál)

Pozvánka
Přijměte pozvání na prožití letošních vzácných Vánoc 
24. 12. Út  Štědrý večer  21.00 štědrovečerní mše svatá – 

zpívá kostelní sbor 
25. 12. St  NAROZENÍ PÁNĚ 8.30 mše svatá – zpívá kostelní 

sbor
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Ze školních tříd
ZUŠ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám za  celý kolektiv ZUŠ popřál mnoho 
štěstí, zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2020.
S příchodem vánočních svátků se sice uzavřelo pro školu jed-
no z nejvytíženějších kulturních období, ale i v měsíci lednu, 
který je zároveň posledním měsícem 1. pololetí, budete mít 
možnost navštívit hned několik akcí, které naše škola organi-
zuje, nebo se na nich podílí.
V  sobotu 11. ledna vystoupí žáci tanečního oboru na  plese 
v Habrůvce, následně se v Adamově v prostorách ZUŠ usku-
teční v  pondělí 13. ledna Den otevřených dveří tanečního 
oboru a v pátek 17. ledna proběhne koncert tanečního oboru 
ve Křtinách. 
Představí se Vám i žáci hudebního oboru, a to v pátek 24. led-
na v rámci třídního koncertu učitelů Jaroslava Hladíka, Petra 
Blahy a Víta Marečka. Druhé pololetí zahájí taneční obor svým 
vystoupením na plese ŠLP ve Křtinách v pátek 7. února.
Těšíme se na setkání.

Za ZUŠ Adamov
BcA. Jan Jiráček, DiS, ředitel

Čekání na „Ježíška“
V období příprav na Vánoce jsme si prožili v MŠ Komenského 
„Vesmírný den“ a adventní pořad „Popletený kalendář“.
Uspořádali jsme dílničky, kde si každý kluk nebo holka se svým 
dospělákem mohli vytvořit několik výrobků pro radost.
Některé děti ze třídy „Motýlků“ pod vedením p. uč. Hlouškové 
a Markové vystoupily se svým vánočním programem při Roz-
svícení vánočního stromu v Adamově a také potěšily obyvate-
le Domu s pečovatelskou službou.

Mikulášskou nadílku nám do MŠ přinesl čert s Mikulášem a an-
dělem a pak už následovaly vánoční besídky pro rodiče a přá-
tele školy v každé třídě. Advent završila pohádka v MKS Ada-
mov a vánoční nadílka pod stromečkem pro děti v každé třídě.
Tak nám to čekání na „Ježíška“ rychle uběhlo.

Dagmar Kalová 
MŠ Komenského 6

ZŠ Adamov v okresním kole 
potřetí v řadě, 19. 11. 2019
V úterý 19. 11. se naši žáci 2. stupně zúčastnili okrskového kola 
florbalového turnaje v Blansku. Postup do další fáze soutěže 
si tentokrát mohli zajistit oba fináloví účastníci. Jako obhájci 
prvenství z loňského ročníku jsme i letos měli velké ambice.
V tříčlenné skupině B jsme se utkali s žáky G. Boskovice a ZŠ 
Lysice. Svým bojovným nasazením i  skvělými individuálními 
výkony si hoši zajistili postup do okresního kola potřetí v řadě.
Náš tým dokázal zvítězit postupně ve  všech utká-
ních a  zaslouženě stanul na  1. místě. Po  úvodním ví-
tězství v  poměru 10:1 nad Boskovicemi a  následně 6:0 
nad Lysicemi jsme poměrně hladce propluli do  semi-
finále. Vítězství 3:1 nad Černou Horou nás posunulo 
do finále, kde jsme se již podruhé střetli s žáky ZŠ Lysice. Ti do-
kázali v semifinále zaskočit vítěze skupiny A, ZŠ Rájec-Jestřebí, 
a tak si brousili zuby na odvetu. V ní však náš výběr znovu do-
minoval a  výsledkem 7:2 zakončil své přesvědčivé působení 
v soutěži. „Hoši děkujeme!“

odehraná utkání:
Adamov - G. Boskovice 10:1 (Polzer M. 3, Polzer T. 2, Kos, 
Klepárník, Havlíček, Kleveta, Palát)

PF 2020
prožijte rok 2020
pod šťastnou hvězdou

děti z kola

PF 2020:Sestava 1  13.11.2019  12:32  Stránka 1
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Adamov - Lysice 6:0 (Polzer T. 2, Kos 2, Polzer M., Havlí-
ček)
Adamov - Černá Hora 3:1 (Kos 3)
Adamov - Lysice 7:2 (Unčík 2, Klepárník, Kos, Havlíček, 
Polzer T.)
Sestava: Kolář Jaromír (G), Unčík Marco, Klepárník Micha-
el, Kos Ondřej, Polzer Matyáš (C), Havlíček Filip, Bavlnka 
Jiří, Kleveta Aleš, Palát Patrik, Skirka Adam, Vinklárek Pat-
rik, Polzer Tomáš

Mistři okresu v šachu obhájili 
loňské prvenství
Okresní kolo soutěže „Přebor škol v  šachu – MČR školních 
týmů“ pořádala poprvé ZŠ Kunštát ve spolupráci se Šachovým 
klubem Kunštát, z.s. dne 19. listopadu 2019.
Adamovští mladí šachisté ze ZŠ Adamov vedení trenérem Pe-
trem Bednářem v kategorii 1.–5. tříd obhájili loňské prvenství 
a postoupili do krajského kola, které se koná 28. ledna 2020 
v  Břeclavi, kde budou obhajovat páté místo z  minulého roč-
níku.
Letos poprvé na  tuto soutěž vyslala adamovská škola dvě 
družstva. „Áčko“ v  sestavě Vojta Mihók, Lukáš Sedláček, Vít 
Cinkl, Elen Bergrová. Sestavu „Béčka“ ovlivnilo náhlé onemoc-
nění dvou hráčů a tak zbylá trojice Vladislav a Jakub Jankových 
a Tereza Jaitnerová sbírala hlavně šachové zkušenosti.

O dvě postupová místa bojovalo devět družstev. Do konečné-
ho pořadí se započítávaly výsledky jednotlivých partií. A tak 
každý získaný bod či půlbod byl pro konečné umístění důleži-
tý. V závěrečných kolech turnaje bojovaly o první místo už jen 
školy z Adamova a Sloupu. Ve vzájemném zápase vyhrál Ada-
mov 3:1 a v konečném pořadí tak předběhl Sloup o 2,5 bodu.
Konečné pořadí na prvních třech místech:
1. ZŠ a MŠ Adamov A  7 1 0 25 b. 
Mihók Vojta 7,5/8; Sedláček Lukáš 2,5/8; Cinkl Vít 7/8; Bergro-
vá Elen 8/8
2. ZŠ Sloup  7 0 1 22,5 b.
Opustil Andrian 5/8; Fidler Jan 6,5/8; Sychra Kryštof 5,5/8; 
Sychra Filip 5,5/8 
3. ZŠ a MŠ Kunštát B  5 1 2 19,5 bodů
Chmelíček Šimon 5,5/8; Kolář Stanislav 3/8; Šafář Dominik 6/8; 
Palme Ondřej 5/8

Petr Bednář, vedoucí šachového kroužku při ZŠ

Návštěva divadla
Ve středu 20. listopadu vyrazila naše třída 4.A do brněnského 
divadla Polárka. Ranní cesta vlakem proběhla bez komplikací 
a do divadla jsme dorazili celkem brzy. Stihli jsme se tak v klidu 
nasvačit. Byli jsme velmi nedočkaví, jaké představení na  nás 
čeká. Název představení Siddhártha totiž znělo velmi tajemně. 
Hned na začátku představení jsme se dozvěděli, že Siddhártha 
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je indický chlapec, který žije v chudé vesnici se svým otcem. 
Má však pocit, že by se měl vydat na cestu a hledat svoje štěstí. 
Jeho cesta za štěstím byla velmi zajímavá a celé představení 
trochu tajemné a napínavé. Jestli Siddhártha své štěstí najde 
Vám neprozradíme, ale představení bylo moc hezké a nám se 
líbilo. 

Žáci 4. A

Mikuláš na ZŠ Adamov
Každý rok se děti nemohou dočkat Mikuláše. Zároveň však 
zpytují svědomí a mají strach z čertů a jejich pekla. I v  letoš-
ním školním roce tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 5. 12. naši ško-
lu navštívil Mikuláš s čerty i andělem. Žáci v naší třídě byli již 
od rána velmi nervózní a zároveň natěšení, kdy už se Mikuláš 
objeví. Zničehonic se ozvalo hrozné dupání a  cinkání řetě-
zů. Otevřely se dveře a  v  nich stál čert. Táhl obrovský pytel. 
Za ním vstoupil Mikuláš i s andělem. Mikuláš byl velmi hodný, 
ale z čerta šel strach. Dokonce se objevila i kniha hříchů, a tak 
přišlo i na jména hříšníků. Naštěstí uměli básničku a spolu se 
sliby, že už se polepší, jim čert odpustil a do pekla je neodnesl. 
Než nás všichni opustili, rozdali ještě všem dětem vánoční ka-
lendáře.

Kouzlo Vánoc
Je prosinec a  vrabec prosí, mějte lásku v  duších. To by mělo 
platit celý rok. Ne snad, že by měl být celý rok prosinec, ale 

s tou láskou v duších to stoprocentně platí. Zvlášť pak ke konci 
roku, kdy lidé bilancují a blíží se zejména dětmi tolik oblíbe-
né Vánoce, by to mělo platit dvojnásob. Pokud Vás při slovu 
Vánoce jímá hrůza, je něco špatně. Zkusme se na toto období 
podívat očima dětí. Co si představují ony? Co se jim vybaví? 
Jedno velké kouzlo. Splněné přání. Vůně cukroví. Vůně stro-
mečku. Světýlka. A to stačí. Na co si vzpomenou dospělí, když 
se v  myšlenkách vrátí do  dětství? Kouzlo, vysněná hračka, 
vůně, světýlka. To jsou vzpomínky, které se alespoň mně vry-
ly do paměti. Nejsou to umytá okna nebo dokonale poklizená 
domácnost. Proto i my jsme se letos ve školce rozhodli zůstat 
v  absolutní pohodě a  nepřipouštět si žádný stres. Perníčky, 
které si děti opět vykrajovaly samy, jsme tentokrát věnovali 
Mikulášovi, čertovi a andělovi. Děti si ve třídě samy ozdobily 
vánoční stromeček, jeho rozsvícení si slavnostně odpočítaly. 
Celý prosinec jsme trávili různorodým vytvářením a nacvičo-
váním na  besídky, které jsme spojili s  vánočními dílničkami. 
Moc jsme se na  akci těšili, hlavně proto, že se po  delší době 
společně setkáme a  strávíme spolu pár chvilek. Nešlo nám 
o  perfektní představení, o  bezchybné výkony, ale o  to, aby 
děti s  radostí předvedly to, co se naučily a  udělaly to nejlíp, 
jak je v jejich silách. Nakonec se besídky povedly na jedničku 
a všichni společně si za to zasloužíme pochvalu! Nicméně nyní 
se rok chýlí k úplnému konci. Nechme se proto unášet na vel-
mi klidné vlně, vnímejme všechny ty vůně, všechno to kou-
zelné, co rozsvěcí světýlka v očích našich dětí. Potom budeme 
mít zaručeně lásku v duších…

Mgr. Ivana Drlíková 
MŠ Jilemnického
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Ze sportu

Ohlédnutí za vycházkou 
do Letovic
Na poslední listopadovou sobotu jsme si naplánovali vycházku 
z Vísek do Letovic. Vystoupili jsme z vlaku ve Svitávce a za pěk-
ného slunečného počasí jsme prošli  fortnou (kryté schody 
u kostela) a šli se podívat na obě Löw-Beerovy vily. Poté jsme 
se dopravili autobusem do obce Vísky. Prvním bodem progra-

mu zde byly venkovní sochařské expozice. Tyto v obci vznikají 
v rámci každoročního Sochařského ateliéru, pořádaného pro 
studenty a absolventy uměleckých škol. Sochy jsou z hořické-
ho pískovce. Figury v životní velikosti jsou sestaveny na pro-
stranství za  kostelem. Hlavním tématem je betlém, který je 
doplněný významnými postavami z historie obce.
Po  zelené značce naučnou stezkou „K  obrázku“ jsme došli 
k  bývalým lázním Andělka. Irča nás seznámila s  historií láz-
ní. „Lázně Andělka v Kladorubech patřily k nejstarším lázním 
na  Moravě. Byly založeny hrabětem Jindřichem Kalnokym 
roku 1816. V původní budově lázní (dříve hájenka, dnes rodin-
ný dům) bylo postaveno pět kabin s dřevěnými káděmi, čtyři 
pro veřejnost a jedna pro hraběcí rodinu. 
V roce 1929 zde byly otevřeny nové moderní lázně s restaura-
cí, ubytováním, lázeňským sálem a velkou venkovní terasou. 
Dominantou Andělky se stalo koupaliště, které uprostřed zdo-
bila socha vodní víly. Stará budova se kvůli jejímu zchátrání 
přestala využívat.
V roce 1948 byl celý areál Andělky zkonfiskován a roku 1954 se 
z ní stalo školské a rekreační středisko.
Nakonec byl v roce 1965 celý hotel pro nebezpečí zřícení zbo-
řen.“
Další naše kroky vedly přes Kladoruby a  okolo Letovického 
rybníku na nádraží v Letovicích. Tam naše putování po 6 km 
skončilo.
Zúčastnilo se 16 turistů, z toho 1 host. 
Vedla Irča Antoszewska.

Ohlédnutí za Mikulášskou 
vycházkou
Letošní Mikulášskou vycházku jsme si naplánovali na 8. pro-
since. 
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Autobusem jsme dojeli do Veselice a po modré značce došli 
k rozhledně Podvrší. Zde jsme se občerstvili a pokračovali přes 
Obůrku a Češkovice k vodní nádrži Palava. Je to umělá nádrž 
na okraji Blanska. Má rozlohu 1,4 ha a pro koupání byla zpro-
vozněna v roce 1971. Vycházku jsme zakončili společným obě-
dem v restauraci Myslivna. Zúčastnilo se 18 turistů, z toho je-
den host.
Ušli jsme 8 km a vedl Tonda Procházka.

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

Novoroční výstup na Babí lom – Novoroční 
čtyřlístek 2020
Vycházka se uskuteční v sobotu 1. 1. 2020.
Délka vycházky 10 nebo 18 km.
Trasa: Adamov – Vranov – Babí lom a zpět.
Odjezd: sraz ČD Adamov zastávka 8:30 hod.
Vycházku vede: Marie Tejkalová.

Přes Pracký kopec
Vycházka se uskuteční v sobotu 18. 1. 2020.
Délka vycházky 8 km.
Trasa: Újezd u Brna - Pracký kopec (Mohyla míru) - Hostěrád-
ky - Rešov.
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 8:40 hod.
Zpět: ČD Hostěrádky - Rešov 14:00 hod.
Jízdenka: IDS JMK 2x5 zón.
Vycházku vede: Irča Antoszewska.

Šachy
Po  prohře v  Prušánkách adamovské Áčko ve  II. lize získalo 
ve čtvrtém kole v zápase s Ořechovem svůj první bod do ta-
bulky soutěže a posunulo se na 10. místo v pořadí.
Ve druhém kole Okresního přeboru Blanska měl tým Adamo-
va B volný los. V dalším kole přivítal na domácích šachovnicích 
družstvo Knínic. V utkání Béčko výrazně zvítězilo, když v parti-
ích povolilo hostům jen tři nerozhodné výsledky. Po třech ko-
lech soutěže jsou na čele bez porážky už jen družstva Letovic, 
Lipůvky a Adamova. 

MČR d18-20
Ve dnech 9. – 16. listopadu proběhlo z pověření ŠSČR a za pod-
pory Královohradeckého kraje a města Špindlerův Mlýn již po-
druhé za sebou v hotelu Hotel Esprit Mistrovství ČR juniorek.
O titul Mistryně ČR bojovalo 28 juniorek. Turnaje se zúčastnila 
i členka šach. oddílu Spartak Adamov, z.s. Olga Dvořáková.Zis-
kem 6 b. obsadila Olga velice pěkné páté místo. K medailovým 
pozicím chyběl Olze jen půlbodík.

ii.Liga E
SK Podlužan Prušánky z.s. - Spartak Adamov, z.s. 
5,5:2,5
1 Karel redl; 0,5 Josef Dirgas, Jan Píše, Martin Handl.
Spartak Adamov, z.s. - OReL Ořechov 4:4
1 Leoš Ševčík, Filip Nezval; 0,5 Karel Kredl, Josef Dirgas, Jan 
Píše, Martin Handl.

okresní přebor Blansko
Spartak Adamov, z.s.B - Knínice (Slavia Boskovice 
„d“) 6,5 : 1,5
1 Jan Píše, Ján Mižák, Jaroslav Šmehlík, Petr Ležák, Zdenek 
Dvořák; 
0,5 Martin Handl, Petr Bednář, Pavol Mikuš.

-pb-

Spartak Adamov, z.s. - 
hokejový oddíl
Spartak Adamov – tJ Sokol Březina 8:4 (2:1, 5:0, 1:3)
Góly a  asistence za  Adamov: 3x Vorel (Sendler, samostatně, 
Zubíček), 2x Kilián (Kerbler, samostatně), Toufar (Vorel), Zu-
bíček (Vorel), Sendler (Zubíček a Vorel - zde rozhodčí zápasu 
udělil dvě asistence z důvodu akce na jeden dotek) 
Zápas začal ve  vlažném tempu a  mužstva se víceméně 
oťukávala. Do vedení jsme šli gólem Kiliána, kterému nahrával 
Kerbler. Po vedoucím gólu jsme jasně dominovali a převahu 
vyjádřil druhým gólem Toufar, kterému nahrával Vorel. Šan-
cí bylo víc, ale zase nás trápila koncovka. Soupeř dostal šanci 
na snížení v podobě přesilovky, kterou využil.
Do druhé části hry již naskočil i Pavel Zubíček, kterého zdržely 
povinnosti. Hráči se uklidnili, hra se zpřesnila a začaly padat 
góly. V prostřední části jsme se trefili 5x (2x Vorel, jednou Ki-
lián, Zubíček a Sendler) a zápas byl rozhodnut. Všechno ještě 
podpořil fantastickým výkonem náš gólman Dobeš, který kryl 
i trestné střílení a korunoval tak zmar hráčů Březiny.
V  začátku poslední části soupeř snížil dvěma góly, ale vítr 
z plachet jim vzal znovu Vorel po přihrávce Zubíčka. Zápas se 
dohrával v poklidu a soupeř upravil skóre již pouze kosmetic-
ky. 

Spartak Adamov – tJ Sokol Černá Hora 3:5, (2:0, 
1:2, 1:3)
Góly a  asistence za  Adamov: Klíma Pavel (Sendler, Zubíček - 
zde rozhodčí zápasu udělil dvě asistence z důvodu akce na je-
den dotek), Vorel (Zubíček), Gistr (Klíma Pavel)
Od  úvodních minut se hrálo ve  svižném tempu s  hromadou 
šancí. Gólmani předváděli výtečné zákroky. V 11. minutě gól-
man hostů kapituloval po akci na jeden dotek, kterou vymy-
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slel Zubíček. Puk šel po  ose Zubíček, Sendler a  Klíma Pavel 
skóroval. Soupeř se nestačil ani nadechnout k náporu a Vorel 
po přihrávce Zubíčka skóroval. Do kabin jsme šli s dvoubran-
kovým vedením.
V  začátku druhé části hry jsme ubránili přesilovku 5 na  3 
za  naše dva zbytečné fauly. Následně v  naší přesilovce zase 
udeřila první útočná formace a po rozehrávce Zubíčka dostal 
puk Klíma Pavel a ten našel před odkrytou brankou Gistra, kte-
rý s přehledem mazáka skóroval a nedal tak šanci jinak vyni-
kajícímu brankáři hostů. Na naší straně se začaly množit fauly 
a  další z  řady zbytečných si vykoledoval Dvořák, který oplá-
cel. Touto výhodou již soupeř nepohrdl a snížil. V této části hry 
jsme vyprodukovali 5 faulů. Hra v oslabení brala sílu lídrům, 
kteří by měli dávat branky, ale vysilovali se v bránění. Soupeř 
do konce třetiny ještě snížil.
Na  začátku třetí části soupeř vyrovnal a  začínalo se nanovo. 
Znovu jsme dali šanci soupeři v podobě dvou přesilových her. 
Ubránili jsme je, ale … V 53. minutě šel soupeř do vedení z ná-
hodné akce, kde obrana zapomněla na volného hráče. Neustá-
le jsme vytvářeli tlak, zejména první pětka. Soupeř se nemo-
hl často dostat ze třetiny a s vypětím sil držel jednobrankové 
vedení. Trenér čekal na přerušení hry, ale soupeř hrál zkušeně 
a nedovolil to. Šance na odvolání našeho brankáře přišla při 
zámku v útočném pásmu necelých 36 vteřin před sirénou. To 
bylo málo času a  již nezbylo mnoho sil. Po náhodně vytečo-
vaném puku si jej našel soupeř a skóroval do prázdné branky.
Důvod prohry v dobře rozehraném zápase je zřejmý. Nedisci-
plinovanost hráčů a velký počet vyloučení. První pětka splnila 
to, co po ní bylo požadováno. Dalším faktorem neúspěchu je 
slabý výkon druhé pětky, která si nebyla schopna vytvořit tlak, 
ale ani si pořádně přihrát. Třetí pětka splnila své úkoly. Ale jako 
celek jsme propadli. 

Rytíři Blansko – Spartak Adamov 11:6 (5:1, 1:3, 5:2)
Góly a asistence za Adamov: 3x Kerbler (Mihok, Klí-
ma Pavel, Thoř), 2x Kilián (Dvořák, Klíma Pavel), Klí-
ma Pavel (Kerbler)
Zápas se dá jenom stěží hodnotit. Do zápasu museli nastoupit 
i hráči, kteří již ukončili aktivní činnost a naskakují pouze v pří-
padě malého počtu hráčů ze základní sestavy. No, a aby toho 
nebylo málo, bylo nás pouze 11.
I s touto nepříznivou situací jsme drželi vyrovnaný výsledek až 
do konce druhé třetiny. Na začátku třetí části hry za 43 vteřin 
jsme inkasovali dva góly a bylo hotovo.

Hattrickem a jednou nahrávkou se blýskl Filip Kerbler.

Spartak Adamov – HC Veverská Bítýška 3 : 6 (1:2, 
0:3, 2:1)
Góly a  asistence za  Adamov: Kilián (Juřena), Kerbler (Kilián), 
Zubíček (Gistr)
V úvodní části se hrálo opatrně. Nikdo ze soupeřů nechtěl udě-
lat chybu. Soupeř šel do  vedení, ale Kilián vzápětí vyrovnal. 
Od vyrovnání jsme předváděli lepší hokej, tlačili jsme soupeře, 
ale z náhodné střely od modré šel soupeř do vedení. 
Do  druhé třetiny soupeř nastoupil jako vyměněný. Rychle 
bruslil, lépe kombinoval a svojí převahu proměnil třemi góly. 
Naše chyby pramenily z nedůsledného obsazování protihráčů. 
Zde zklamali hlavně hráči, kteří mají táhnout mužstvo. Od vět-
ší pohromy nás zachránil Dobeš, který kryl trestné střílení. 
V závěrečné části snížil Kerbler. Jiskřičku naděje pak vykřesal 
Zubíček po přihrávce Gistra. Chtěli jsme uspět a otevřeli hru. 
Jenomže v našem oslabení jsme inkasovali a bylo hotovo.
Dobře rozehraný zápas jsme si prohráli naší laxností ve druhé 
třetině a zase 7 vyloučení za zbytečné fauly! Přísnější hodno-
cení snese pouze obranná dvojice Zubíček-Gistr.

za hokejový oddíl Alois Kožený
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Střípky z historie 
adamovského sportu, 34. díl
V prvním desetiletí 21. století se adamovské A-družstvo ocit-
lo jen jedinkrát v okresním přeboru I. třídy. Stalo se tak v se-
zóně 2003/04, v  níž se vzdalo Blansko „C“ účasti v  něm prá-
vě ve prospěch Adamova. Bohužel naše družstvo ale nedoká-
zalo vyhrát žádný zápas. Nejvýše si v okresním žebříčku stáli 
mezi 60. a 125. místem P. Tasch, T. Kuběna, Z. Tasch, Z. Beneš 
a Ma. Všianský. Novou krev představovali žáci Marek Hycl, To-
máš Strnad a Martin Cigánek.
V  sezónách 2004/05 a  2005/06 působilo tedy A-čko opět 
v okresním přeboru II. třídy. Sestavu T. Kuběna, L. David, Z. Be-
neš, Ma.  Všianský a  Z.  Tasch opustil v  létě 2006 její nejlepší 
hráč T. Kuběna přestupem do blanenského ČKD. Družstvo „B“ 
– Z. Hubert, M. Hycl, L. Strnadová, N. Kupčíková, M. Cigánek 
a Vít Baisa – vyhrálo v ročníku 2005/06 nejnižší ze soutěží, kte-
ré měly v  té době na  okrese pět stupňů. V  okresním žebříč-
ku 2005/06 byl v čele starších žáků M. Hycl, Helena Woffová 
byla druhá mezi mladšími žákyněmi a Michal Farkaš třetí mezi 
mladšími žáky.
V ročnících 2006/07 a 2007/08 hráli za první adamovské druž-
stvo Z. Beneš, Z. Tasch, Ma. Všianský, L. David, kterého ve dru-
hé sezóně vystřídal M. Hycl. Druhé družstvo tvořili M. Farkaš, 
V.  Baisa, L.  Strnadová, M.  Hycl, resp. T.  Strnad a  H.  Woffová. 
Mnozí hráči byli teprve v žákovském věku – H. Woffová, které 
patřilo v okresním žebříčku mladších žákyň 2. a pak 1. místo, 
M. Hycl, který byl nejlepším starším žákem na okrese, násled-
ně přešel mezi dorostence, M.  Farkaš, který patřil na  okrese 
do první pětky starších žáků. Do žákovského věku spadali ješ-
tě sourozenci Strnadovi, Matěj Lukáš a Matěj Pelikán.
V sezónách 2008/09 až 2010/11 vyvrcholila krize činnosti od-
dílu. V soutěži startovalo jen jediné družstvo, a to v okresním 
přeboru II.  třídy. Do zápasů nastupovali Z. Beneš, Martin Ze-
rák, Ma. Všianský, Markéta Fialová a S. Trnčák. Postupně se za-
stavila práce s mládeží.
Oživení nastalo ještě pod organizačním pracovníkem oddílu 
Martinem Všianským od sezóny 2011/12, kdy v soutěžích za-
čala hrát opět dvě družstva, a v následné sezóně se na turna-
jích objevilo i adamovské žactvo. Od ročníku 2016/17 pracuje 
oddíl pod vedením Jana Ostrého. Výkonnostní vzestup vyvr-
cholil v sezóně 2017/18, kdy adamovské A-čko obsadilo v jed-
né ze skupin krajské soutěže II. třídy místo uprostřed tabulky. 
To se na této sportovní úrovni podařilo poprvé v historii oddí-
lu, předchozí účasti mezi roky 1979 až 1992 skončily obsaze-
ním posledního místa. O  tento úspěch se zasloužila čtveřice 
Ján Kapusta, Radim Masařík, Gabriela Dočkalová a adamovský 
odchovanec Z. Beneš.
Z  této sestavy si dovolím blíže představit G.  Dočkalovou, 
která je občankou Adamova. Na  soupisce se objevila popr-
vé v  sezóně 2013/14, kdy adamovské A-družstvo hrálo regi-
onální přebor II.  třídy. Nastoupila v 8 utkáních a v nich ze 32 
zápasů s  muži prohrála pouze jediný. Abychom tuto její vy-
sokou úspěšnost pochopili, je třeba zapátrat v  její minulosti. 
V ní objevíme, že Gabriela startovala v Adamově již v březnu 
roku 1992, kdy na mistrovství republiky obsadila ve smíšené 
čtyřhře staršího žactva se svým partnerem Kvapilem z  Pros-
tějova dělené třetí místo. Tehdy se jmenovala Jánská a starto-

vala za Strážnici. Na internetu lze dále dohledat, že v sezóně 
1996/97 hrála v dresu Esoxu Brno superligu (soutěž mezi druž-
stvy z tehdejšího Československa, Maďarska a Rakouska). V se-
zónách 1997/98 až 1999/2000 hrála za  SKST Dubňany, které 
obsazovaly přední místa v extralize, a v celostátním žebříčku 
žen se pohybovala mezi 13. až 18. místem. Po zhruba desetile-
té hráčské pauze se objevila za stolem až v družstvu Adamova.
Pokud jsem se rozepsal o  jedné z  hráček současného oddí-
lu, pokládám za vhodné, abych na závěr pojednání o historii 
místního oddílu stolního tenisu stručně představil i  některé 
jeho úspěšné odchovance.
Jako první odešla z Adamova v polovině osmdesátých let Ve-
ronika Burianová. Blanenské družstvo, v němž pravidelně hrá-
la, se postupně z divize přes 2. a 1. národní ligu, ve které v se-
zóně 1994/95 zvítězilo, dostalo až do extraligy. Tu již hrála pod 
příjmením Rybářová. Extraligu Blansko opustilo po  sezóně 
1997/98. Následně Veronika vystřídala několik předních čes-
kých oddílů – 1998 až 2000 Baník Havířov, 2000 až 2001 So-
kol Brno I a 2004 až 2007 SKST Dubňany – za něž nastupovala 
v zápasech 1. a 2.  ligy i nejvyšší republikové soutěže extrali-
gy. V sezónách 1997/98 až 1999/2000 se Veronika pohybova-
la v páté až sedmé desítce celostátního žebříčku žen. V  roce 
2004 změnila příjmení na  Ševčíková. Od  sezóny 2008/09 je 
opět v blanenském oddílu, za něž dodnes nastupuje ve dru-
hé nejvyšší soutěži 1. lize. V celostátním ženském žebříčku se 
v několika posledních rocích udržuje kolem 90. místa.
Sportovně nejvýše to dotáhnul Luboš Dudík. Do  roku 1999 
byl extraligovým hráčem ST Vítkovice. V  sezóně 1997/98 byl 
v českém žebříčku zařazen do jeho třetí desítky. Na přelomu 
tisíciletí hrál 3 roky v zahraničí za bavorský klub TSG Siegen-
burg 2.  ligu. Následné tři sezóny 2002/03 až 2004/05 půso-
bil v ČKD (resp. BEF) Blansko, které startovalo ve 2. a později 
i v 1. lize. Pak se vrátil zase na 3 roky do Siegenburgu. Během 
sezón 2008/09 až 2017/18 hrál za ČKD/KST Blansko převážně 
2. ligu. V tomto období se umisťoval ve druhé padesátce čes-
kého žebříčku.
Další odchovanec Jiří Palbuchta zůstal věrný až do  ročníku 
2009/10 Moravské Slavii Brno, do  které z  Adamova přestou-
pil. V jejím družstvu startoval převážně ve 2. lize, ale zahrál si 
po dvou sezónách 1. ligu i extraligu. V celostátním žebříčku se 
nejčastěji pohyboval na pomezí první a druhé stovky. Od roč-
níku 2012/13 hraje ze Holásky, které pomohl vytáhnout z regi-
onálního přeboru II. třídy do současné 3. ligy.
Pozornost si zasluhuje také sportovně nestárnoucí Pavel Gy-
urgyik. Po  několikaleté přestávce se vrátil v  sezóně 2009/10 
do soutěží a začal reprezentovat Vysočany. V současné době 
hraje za  B-družstvo regionální přebor II.  třídy. Od  roku 2019 
je předsedou výboru svazu stolního tenisu okresu Blansko. 
Vlastní trenérskou licenci B a uplatňuje ji v nejlepším oddílu 
na okrese KST Blansko, ve zmíněném oddílu je též členem vý-
boru.
Dalším bývalým hráčem adamovského oddílu, který se v něm 
sice výrazněji herně neprojevil, ale který na slušné úrovni hra-
je soutěžně stolní tenis dodnes, je Jiří Skoták. Do  roku 2010 
hrál nejčastěji nejvyšší okresní soutěž za blanenský oddíl, pak 
přestoupil do Veselice. V ní hraje opět v regionálním přeboru 
I. třídy a je jejím nejlepším hráčem.

-dtk-
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INZERCE
 ♦ MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, 

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZedNICKÉ PRÁCe, 
TAPeTOVÁNÍ, SÁdROKARTONY, POdLAHY, eLeKT-
ŘINA, PLYN A VOdA. Tel. 606 469 316. Živnostníci pro 
ADAMOV a okolí, platba hotově = SLeVA 250,- Kč!

 ♦ Sháním pronájem garáže v Adamově. Ptačina výhodou. Tel. 
+420 724 185 361

 ♦ Hledáme ke koupi byt 3+1 na Ptačině. Tel. 739 871 556

 ♦ Koupíme menší byt v Adamově. Tel. 736 193 420

 ♦ Šití a  opravy, tex. galanterie, papírnictví atd., žel. stanice 
Adamov; Otvírací doba: st 7.00-12.00, 14.00-18.30, čt 12.00-
18.30, pá 7.00-12.00; tel.: 774 342 291, www.sitiupoutnika.
cz; 21. 12. 2019 - 21. 1. 2020 bude ZAVŘeNO. Přeji 
všem požehnaný nový rok!

 ♦ Nabízím služby HODINOVÉHO MANŽELA. Potřebujete 
něco opravit, vyměnit, přivrtat, poskládat? Drobné zed-
nické, obkladačské, malířské a  instalatérské práce. Volejte 
604 727 178. Cena dohodou.

 ♦ Koupím garáž na Horce. Tel. 776 041 303.

 ♦ Pronajmu byt 1 + 1 v Adamově ul. Jilemnického (Ptačina). 
Kontakt na tel.: 739 986 459.

Adamovský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679  04 Adamov, IČ 
00279889. Vychází jedenkrát měsíčně v nákladu 2200 ks, bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise rady města Adamova ve slo-
žení: PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, PhDr. V. Kubenová, J. Králíčková, K. Vašíček, L. Malý. Odpovědný pracovník L. Malý. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, 
nevyžádané materiály se nevracejí. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Lukáš Malý, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 
679 04 Adamov, e-mail lukas.maly@adamov.cz, tel. 516 499 636, mobil 602 135 764. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, pokud 
není uvedeno jinak. Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Tisk: Grafex spol. s r. o., Kolonie 304, 679 04 Adamov. Vydáno dne 20. 12. 2019. Příští uzávěrka: 15. 1. 2020.

www.realityhynstova.cz
Spojte se 
s realitním specialistou 
(praxe 14 let). 
Pozor: do 31. 1. 2020 
se odevzdává přiznání 
k Dani z nemovitých 
věcí za rok 2020.

Více info o dani na: https://
www.realityhynstova.cz/
dan-z-nemovitych
-veci-za-rok-2020-8

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Jsem tu 
pro Vás

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ - nyní 78 programů
Nabídka platí pro objednávky do 31.1.2020 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 40 HD programů
až 80 TV programů
celkem již v ceně služeb internetu !!!

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 | Panaso-

nic VIERA | HISENSE 2016 | Anroid TV - Sony 
Bravia • Philips • Sharp Aquos. Dále pak na 

NVIDIA • Mi box, • Razer Forge TV.

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.

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

CZUžívejte ZDARMA v rámci svého tarifu bezplatně ADA-NET sledování TV až 7 dní zpětně !!! Včetně ulože-
ní až 50 hodin nahrávek !!! To vše pro vás do února 2020 !!! VÁNOČNÍ volné vysílání prémiových kanálů v 
základním balíčku START (1. 12. - 31.12. 2019) Filmbox Extra HD, Filmbox Premium, Filmbox Family, Fight-
Box Plus, EroxHD, 360 Tune BOX HD, EroxxxHD, Docubox, FashionBOX HD, Fight Box, Filmbox Fast and 
fun, Filmbox Arthouse, Filmbox PlusFilmbox, EXTASY ve 4K, balíček Filmy (filmotéka) s více než 300 tituly 

ZDARMA. Od 13. 12. 2019 do 31. 12. 2019 budou dále dostupné kanály AMC a Minimax. 


