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Popisy obrázků pod fotky

Vážení občané, 
asi všichni stále vnímáme situaci dění okolo tématu 
výskytu koronaviru v ČR a v celém světě. Situaci z mi-
nulých měsíců, týdnů a dnešních dnů, která dopa-
dala a dopadá i nadále na nás všechny, bez výjimky.
Jednalo se především o vyhlášení stavu nouze, kte-
rým vláda omezila v průběhu března až na výjimky 
volný pohyb a pobyt osob. Platila mnohá mimořádná 
opatření, kterými se mimo jiné omezovaly maloob-
chodní prodej a prodej služeb. Mnoho změn probíha-
lo prakticky ze dne na den.
Na základě mimořádných opatření a vyhlášení nou-
zového stavu vládou ČR jednali několikrát zástupci 
krizového štábu města Adamova. Mezi členy, kteří 
následně prováděli a koordinovali opatření, patři-
li mimo vedení města také tajemník MěÚ, ředitelky 
příspěvkových organizací ZŠ a MKS, vedoucí odbo-
ru sociálních věcí, velitel JSDH, velitel Městské policie 
Adamov, jednatel společnosti ADAVAK. Komunikace 
probíhala i napříč organizacemi působícími ve měs-
tě, kterých se opatření týkala.
Především se řešila opatření ke garantování naprosto 
základních lidských potřeb na úrovni našeho města-
,jako jsou mj. dodávky pitné vody, tepla, provozu ka-
nalizace; dodávky potravin, drogerie, a dalších zá-
kladních produktů; zajištění nouzových skladova-
cích prostor; zajištění provozu sociálních služeb pro 
občany, kteří tuto pomoc potřebují; zajištění běžné 
bezpečnosti a pomoci v případě standardních udá-
lostí ve městětak, aby riziko přenosu bylo vždy co nej-
nižší, v neposlední řadě pak také výroba či zajištění 
a distribuce roušek nebo dezinfekce.
Děkuji všem občanům, kteří k situaci přistoupili 
s maximální mírou respektu, ohleduplnosti a zodpo-
vědnosti vůči všem ostatním. 
Každému z nás i pro každého dalšího z nás. Celé ro-
diny, příbuzní, naši přátelé. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům 
za to, jak jste si navzájem pomáhali, abychom tuto si-

tuaci překonali a společně s chladnou hlavou zvládali 
situaci. Vážím si toho, jak jste pomáhali nejbližším, 
rodinám, spoluobčanům, seniorům s nákupy či zá-
kladními potřebami života.
S rouškami se roztrhl pytel, koordinační telefon ha-
sičů pro pomoc seniorům fungoval od počátku mi-
mořádných opatření, včetně péče v rámci naší pečo-
vatelské služby o osoby, které naši pomoc potřebují 
průběžně. Ochranné pomůcky, dezinfekční zařízení 
a prostředky jsme pořizovali či získávali darem. Ruku 
k dílu přidali také naši hasiči, kteří zejména zajišťo-
vali distribuci ochranných prostředků, výrobu a dis-
tribuci dezinfekce, prováděli dezinfekci prostor ozo-
nem, v prvním měsíci pak zajišťovali nákupy a obslu-
hu linky pro seniory. Pomáhali také adamovské firmy, 
obchodníci a mnoho dalších jednotlivců. Omlouvám 
se, že nezveřejňuji všechna jména firem a jednotliv-
ců, mohl bych totiž na někoho zapomenout. Bylo vás 
mnoho. Všechny dostupné informace jsme se snažili 
zveřejňovat na webových stránkách, na infokanále TV 
Adamov a Facebooku či krizovými SMSkami.
Děkuji všem, kteří respektovali pravidla a chránili 
takto nás všechny a především ty, kteří pro nás pra-
covali např. v potravinách, drogeriích, zdravotnictví, 
záchranných sborech a mnoha dalších oborech. Dě-
lali to pro nás, byli v první linii rizika, museli jsme si 
je chránit a oceňovat jejich odvahu pro nás pracovat.
První vlna se zdá být zvládnutá, nicméně existu-
je stále mnoho otazníků o nemoci a jejím obvykle 
v krátkém čase agresivním komunitním šíření v oh-
niscích nákazy. Postupujme i nadále zodpovědně.
Za město Adamov jsme připraveni dále jednat v kri-
zových situacích v zájmu nás všech. Zdraví občanů 
města je pro nás prioritou. Společně to ale zvládne-
me i nadále.

S DÍKY A S RESPEKTEM K VÁM VŠEM.

Bc. Roman Pilát, MBA  
– starosta města Adamova
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel
So 30.5.2020 07:40 Vycházka na Rozštípenou skálu Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

Po 1.6.2020 15:00
Pojďme to zkusit... POHÁDKA O ZAJÍČKOVI - POHÁDKOVÉ 
DIVADLO SANDRY RIEDLOVÉ

MKS Adamov

Po 1.6.2020 15:00 S ROUŠKOU ZA POHÁDKOU - DÁREK K MDD MKS Adamov
Út 2.6.2020 15:00 ZDRAVÉ A AKTIVNÍ ODPOLEDNE S MÍŠOU NEŠPOROVOU MKS Adamov
Čt 4.6.2020 17:00 PŘEDNÁŠKA: KDE LEŽÍ ARTSAKH MKS Adamov
Pá 5.6.2020 POJĎTE SI VYBRAT FILM PRO „LETŇÁK“ V ADAMOVĚ... MKS Adamov
Pá 5.6.2020 21:00 LÉTO S BIOGRAFEM LÁSKA: film Vlastníci MKS Adamov
So 6.6.2020 07:40 Vycházka Ptačí hotel Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

Čt 11.6.2020 20:30
Představení na Biskupském dvoře Brno: O STATEČNÉM 
KOVÁŘI

MKS Adamov

Pá 12.6.2020 17:30 Noc kostelů 2020 Římskokatolická farnost Adamov
Ne 14.6.2020 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.
Čt 18.6.2020 17:00 TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE... MKS Adamov
So 20.6.2020 07:40 Vycházka do Mutěnic Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky
St 24.6.2020 10:00 DOPOLEDNE S POHÁDKOU: TETINY U MOŘE MKS Adamov
Čt 25.6.2020 17:00 JITKA SMUTNÁ A MILAN KRAMAROVIČ MKS Adamov

So 27.6.2020
Turnaj Adasped cup 2019 - otevřený turnaj v nohejbale 
trojic

Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

Ne 28.6.2020 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.

So 4.7.2020 15:00
Open Air Adamov 2020 - Rocková letní noc - slavíme 10 let 
(celodenní akce)

Miloslava Peterková

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

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

Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na  10. zasedání Zastupitelstva města Adamova ko-
naném dne 26. 2. 2020 vzalo Zastupitelstvo města Adamova 
na vědomí zápis z 9. jednání Finančního výboru, které proběh-
lo 24. 2. 2020.
Zastupitelstvo města Adamova na  vlastní žádost odvolalo 
ke dni 26. 2. 2020 Věru Dosedlovou z funkce přísedícího Okres-
ního soudu v Blansku.
Dále schválilo Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Po-
skytování cestovních náhrad a Dodatek č. 4 Pravidel používání 
Sociálního fondu zaměstnanců Města Adamova.
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí v pořadí dru-
hou změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Roz-
šíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“, která se týká 
termínů ukončení realizace projektu. V  souvislosti s  tím byl 
uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0431135409/LCD 
ze dne 18. 9. 2018 mezi Městem Adamovem a Českou spoři-
telnou, a.s., díky které se prodloužilo možné financování akce 
„Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“.

Byl schválen rozpočet Města Adamova na rok 2020 a násled-
ně byl schválen střednědobý výhled rozpočtu Města Adamova 
na rok 2021–2022.
U J&T Banky, a.s., byl zřízen terminovaný vklad, na který bude 
alokována částka na výstavbu parkovacího domu. V závislosti 
s tím bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2020.
V rámci dotačního programu pro poskytnutí dotací z rozpoč-
tu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy 
v Adamově na období 2019–2022 byly poskytnuty dotace FK 
Adamov, Šipkovému klubu Adamov, FENYXi Pétanque Ada-
mov, z.s., Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, Spartaku Ada-
mov, z.s., Judo Klubu Samuraj Adamov, Občanskému sdruže-
ní Volejbal Adamov, základní organizaci MSKS – kynologický 
klub a Ajetu Adamov, z.s.
Na  závěr byla se  zaměstnancem Města Adamova uzavřena 
smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova č. 46.

Z jednání Rady města Adamova
Na 27. jednání Rady města Adamova konaném dne 26. 
2. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 16. za-
sedání Kulturně informační komise, která se konala dne 19. 2. 
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2020, a zápis z 5. schůze likvidační komise, která se konala dne 
21. 2. 2020.
Rada města Adamova vzala na  vědomí přehled žádostí pro 
poskytnutí dotací z rozpočtu města Adamova na údržbu ve-
řejné zeleně, chodníků a  kontejnerových stání v  okolí byto-
vých domů jednotlivých SVJ na pozemcích ve vlastnictví Měs-
ta Adamova na období roku 2020 a následně schválila navýše-
ní částek jednotlivých žádostí koeficientem 1,5.
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude 
spolupodílet na  konání kulturní akce Noc kostelů 2020, kte-
rá proběhne 5. 6. 2020. Spolupodílení spočívá především 
v  zapůjčení párty stanů, zajištění propagace ve  Zpravodaji, 
na webu města, plakátovacích plochách a hlášení v městském 
rozhlase.
Byl schválen záměr dát do výpůjčky část nebytových prostor 
v  provozní budově v  areálu koupaliště na  ulici Komenského 
v Adamově k provozování občerstvení pro návštěvníky areálu.
Byly schváleny stavební záměry „Adamov, kabel NN, Hloušek“ 
a  „Adamov, Hybešova, přípojka NN, Dudík“ stavebníka E.ON 
Distribuce, a.s., spočívající v připojení nového odběratele.
Dále byl schválen rozpis rozpočtu a platební kalendář na rok 
2020.
Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtové-
ho opatření č. 1/2020.
Na  závěr byla vzata na  vědomí výpověď Smlouvy o  nájmu 
bytu č. 03/2019/B v DPS ze dne 29. 8. 2019 a byla uzavřena do-
hoda o jejím ukončení.
Na 28. jednání Rady města Adamova konaném dne 13. 3. 
2020 Rada města Adamova schválila nařízení města Adamo-
va č. 1/2020, kterým se upravuje provoz Základní školy a ma-
teřské školy Adamov, p. o. – provoz předškolního zařízení byl 
v Adamově přerušen do doby, než dojde ke zlepšení zdravotně 
nebezpečné situace a ústřední orgány odvolají platnost celo-
státních úprav.
Na 29. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 3. 
2020 Rada města Adamova schválila Řád veřejného pohřebiš-
tě města Adamova.
Dále bylo rozhodnuto, že se Město Adamov bude spolupodí-
let na konání akcí „Gulášový festival a Rocková letní noc 2020“, 
který se uskuteční 18. 7. 2020, „Dětský den“, který se uskuteční 
30. 5. 2020, a „ZUŠ Open“, který se uskuteční 15. 5. 2020.
Se společností E.On byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene v rámci staveb „Adamov, Hybe-
šova, přípojka NN, Dudík“ a „Adamov, kabel NN, Hloušek“.
Dále vzala na vědomí pořadí žadatelů o byt v bytovém domě 
na ulici Komenského 6, které sestavila pověřená pracovní sku-
pina. Rada města Adamova následně schválila Smlouvu o ná-
jmu bytu č. 01/2020/B k bytu č. 49 a na ulici Komenského 6 se 
žadatelem umístěným na 1. místě a Smlouvu o nájmu bytu č. 
02/2020/B k bytu č. 20 na ulici Komenského s žadatelem umís-
těným na 2. místě v sestaveném pořadí.
S cílem omezení šíření koronaviru a ochrany cestujících a řidi-
čů městské autobusové dopravy Město Adamov zavedlo dle 
rozhodnutí krizového štábu s platností od 18. 3. 2020 bezplat-
nou přepravu osob v MHD Adamov – linka 215 do odvolání. 
Od  23. 3. 2020 budou všechny spoje, včetně MHD Adamov, 
v IDS JMK v prázdninovém provozu. Od 21. března 2020 bude 
zrušen víkendový provoz MHD.
Byla schválena fotokronika města Adamova za 2. pololetí roku 
2019.

Rada města Adamova schválila Licenční ujednání pro aplikaci 
„Karty sociálních služeb“ v počítačovém informačním systému 
Pečovatelská služba s účinností od 1. 4. 2020.
Následně byla schválena roční účetní závěrka Základní školy 
a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace, za rok 2019.
Bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 500 Kč 
z rozpočtu Města Adamova FK Adamov, z.s., na akci „Sportov-
ní den“.
V  souladu s  Dotačním programem pro poskytování dotací 
z rozpočtu Města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chod-
níků a kontejnerových stání v okolí bytových domů na pozem-
cích ve vlastnictví Města Adamova na období 2019–2022 bylo 
schváleno poskytnutí dotací SVJ zapojených do projektu pro 
rok 2020. Také byl schválen vzor veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Adamova pro SVJ.
Rada města Adamova vzala na  vědomí změnu rozpisu roz-
počtu v případech do částky 50 tisíc Kč, které byly provede-
ny v  účetním období 2/2020 a  schválilo změnu rozpočtu č. 
1/2020, která byla provedena na dofinancování nákupu užit-
kového vozidla Citroën Berlingo pro technickou skupinu.
Dále projednala a vzala na vědomí Zprávu o hodnocení před-
ložených nabídek na  dodávku užitkového vozidla pro tech-
nickou skupinu a schválila nejvýhodnější nabídku na dodáv-
ku vozidla Renault Master od společnosti AUTO Pokorný, s.r.o.  
Následně uzavřela Kupní smlouvu na toto vozidlo.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu termínu zápisu 
k  povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 o  4 týdny 
později, a to na 28. a 29. dubna 2020.
Na  závěr Rada města Adamova vzala na  vědomí rozhodnutí 
o zrušení zadávacího řízení v části 1 veřejné zakázky „Rozšíření 
odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – nové 
vyhlášení“ a schválila výzvu k podání nabídky a zadávací do-
kumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s ná-
zvem „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – ko-
nektivita – třetí vyhlášení“.
Na 30. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 4. 
2020 Rada města Adamova schválila Dodatek č. 1 Rámcové 
kupní smlouvy 2015/2 na rozšíření čipů na čerpání pohonných 
hmot pro vozidla JSDH Adamov.
Mezi Městem Adamov a společností RENARDS, a.s., byla uza-
vřena Smlouva o  dílo na  zhotovení žádosti o  dotaci na  pro-
jekt s pracovním názvem „Výstavba parkoviště P+R u nádraží 
v Adamově“.
Rada města Adamova dále uzavřela Dodatek č. 1, spočívající 
v prodloužení Nájemní smlouvy č. 02/2017, na pronájem stav-
by technického vybavení, bývalé přečerpávací stanice v Olšič-
kách, bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 1231.
Byl schválen koncept zápisu do kroniky města Adamova za rok 
2019.
Rada města Adamova vzala na  vědomí Zprávu o  hodnocení 
předložených nabídek ze dne 1. 4. 2020 na  realizaci zakázky 
„Oprava povrchu sportovního hřiště v areálu P. Jilemnického, 
Adamov – povrch umělá tráva“, schválila nejvýhodnější nabíd-
ku a se společností Prohallsport, s.r.o., uzavřela Smlouvu o dílo 
na realizaci této zakázky.
Bylo schváleno provedení přezkoumání hospodaření Města 
Adamova za rok 2020 Krajským úřadem Jihomoravského kra-
je.
Rada města Adamova schválila poskytnutí finančních darů 
z  rozpočtu města Adamova Sjednocené organizaci nevido-
mých a  slabozrakých České republiky, z. s., oblastní odboč-
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ce Blansko, ve výši 2 000 Kč, Diecézní charitě Brno – Oblastní 
charitě Rajhrad, ve výši 1 500 Kč, Domovu sv. Alžběty v Tišno-
vě ve výši 1 500 Kč a Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 
ve výši 1 000 Kč.
Dále bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu města Ada-
mova ZO ČSOP 50/10 Zelené Vendolí ve výši 1 000 Kč.
Schváleno bylo také poskytnutí individuálních dotaci Junáku 
– český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s., na pro-
jekt s názvem „Skautská klubovna“, ve výši 30 000 Kč, České-
mu svazu včelařů, z. s., základní organizaci Adamov, ve  výši 
15  000 Kč, Svazu tělesně postižených v  ČR, z.s., místní orga-
nizace Adamov ve  výši 12  000 Kč, KOLO-KOLO, z.s., ve  výši 
20  000 Kč, Mateřskému centru Veselý Paleček, z.s., ve  výši 
10 000 Kč, Miloslavě Peterkové na realizaci projektu „Podpo-
ra 10. ročníku hudebních akcí pořádaných pro občany města 
Adamova“ ve  výši 48  000 Kč a  Lucii Zavažanové na  realizaci 
akce „Pálení čarodějnic“ ve výši 2 000 Kč.
Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpi-
su rozpočtu č. 2/2020.
Na 31. jednání Rady města Adamova konaném dne 16. 4. 
2020 Rada města Adamova schválila zrušení bezplatného pro-
vozu MHD na lince 215 od 20. 4. 2020 a obnovení víkendových 
spojů od 25. 4. 2020.

Informace ze svodky událostí 
městské policie Adamov
Vybrané události z března a dubna 2020 konkrétně:

 ♦ Na  služebnu strážníků se dostavila žena, která si stěžova-
la na nevhodné chování své sousedky. Oznamovatelka údaj-
ně upozornila sousedku na hluk, který vychází z  jejího bytu, 
a na křik dětí. Sousedku však upozornění na nevhodné chová-
ní rozčílilo a utrousila na adresu oznamovatelky několik han-
livých výrazů a chovala se údajně hrubě. Strážníci oznámení 
prověřili, požádali sousedku o podání vysvětlení a celou věc 
postoupili k projednání Správnímu orgánu pro projednávání 
přestupků MěÚ Adamov.

 ♦ Ve večerních hodinách prověřovali strážníci telefonát mla-
dé slečny, která se bála vrátit do  svého bytu, kde se nachá-
zel její otec pod vlivem alkoholu. Strážníci se ihned dostavi-
li na  místo, kde před bytovým domem nalezli mladou sleč-
nu bez bot, a kolem bytového domu se nacházely poházené 
osobní věci. Jak bylo později zjištěno, jednalo se o osobní věci 
její matky. Strážníci tedy se slečnou šli do bytu, kde kontakto-
vali jejího otce a požádali ho o podání vysvětlení. Bylo zjiště-
no, že otec je pod vlivem alkoholu, kdy nekontroluje své cho-
vání, je rozčilený a vyhazuje z okna věci své přítelkyně. S ohle-
dem na  situaci, zejména na  bezpečnost nezletilé, převezli 
strážníci otce k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou sta-
nici Brno – Černovice. Po návratu zpět do Adamova ještě stráž-
níci několikrát zkontrolovali mladou slečnu, zda je v pořádku. 
Za znečištění veřejného prostranství byl muži v dalších dnech 
udělen příkazový blok na pokutu a o provedeném opatření byl 
informován OSPOD. 

 ♦ V  ranních hodinách obdržel hlídkující strážník automatic-
kou SMS zprávu o zdravotních komplikacích muže v bytě na ul. 
Údolní. Jelikož se strážník nacházel jen pár metrů od  místa 
události, ihned mohl muži poskytnout v  jeho bytě pomoc. 
Strážník si převzal již aktivní hovor na lince 155 a spolupraco-

val s operátorem při zjišťování zdravotního stavu muže, kte-
rý seděl u stolu a špatně vnímal okolí. Na místo se dostavila 
i JSDH Adamov a poté byl muž předán ZZS Blansko. 

 ♦ V  ranních hodinách požádal strážníky o  pomoc bezradný 
muž, kterému do kuchyně tekla voda zřejmě poškozenou stu-
pačkou ze sousedního bytu. Strážníci se dostavili na místo, kde 
však nebylo zřejmé, že by docházelo k nějakému úniku vody 
z konkrétního bytu. Na místo tedy strážníci přivolali pracovní-
ka firmy ADAVAK, který se již postaral o zjištění příčiny havárie. 

 ♦ Na strážníky se obrátila zoufalá žena trvale bydlištěm v Pra-
ze, která neměla již několik dní kontakt se svojí matkou bydlící 
v Adamově a bohužel neměla žádnou jinou možnost se s mat-
kou spojit. Požádala proto strážníky, kteří samozřejmě prově-
řili, zda je její matka v pořádku. Za pomoci sousedů se jim po-
dařilo matku zkontaktovat, a tak si mohla dcera oddechnout, 
že je její matka v pořádku. 

 ♦ Za uvedené období strážníci dále řešili:
- spolupracovali s PČR ve věci napadení u sportovní haly 

a v bytě na ul. Opletalova
- oznámili možné podezření na  tzv. podvodné jednání, 

kdy pachatel využil situace a nechal si zaplatit za zboží, 
které si však nikdo neobjednal

- projednali hned několik případů krádeže v OD Albert
- vrátili majiteli zapomenutý batoh
- zjistili 4 osoby, které se bez povolení majitele zdržovali 

v jeho objektu, a navíc bylo podezření, že tam vnikli ná-
silím – předáno PČR

- přivolali ZZS muži, který upadnul na ul. Nádražní a způ-
sobil si zranění

- přivolali HZS na místo, kde došlo k požáru „sklepní kóje“ 
na ul. Hradní

Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  3. 3.  Ing. Ludmila Pokorná, 75 roků
  7. 3.  Josef Stacho, 70 roků
  8. 3.  Marie Lukášová, 81 rok
  9. 3.  Vlasta Pechová, 93 roky
 10. 3.  Zbyněk Hubert, 84 roky
 12. 3.  Anna Hedejová, 75 roků
 12. 3.  Otakar Jeřábek, 70 roků
 18. 3.  Olga Kozlová, 70 roků 
 19. 3.  Alena Trávníčková, 75 roků 
 19. 3.  Josef Gruber, 70 roků
 22. 3.  Květa Svobodová, 85 roků 
 22. 3.  Julie Pokorná, 81 rok
 25. 3.  Marcela Prajková, 82 roky
 26. 3.  Miloslav Paleček, 70 roků
 28. 3.  Věra Böhmová, 80 roků
 29. 3.  Mária Králová, 83 roky
  3. 4.  Vladimír Kotas, 80 roků
  5. 4.  František Bittengel, 85 roků
  5. 4.  Jan Střelec, 80 roků
  5. 4.  Jaroslava Vévarová, 70 roků
 15. 4.  Ing. Miroslava Kejíková, 91 rok
 15. 4.  Anastazie Nečasová, 88 roků
 20. 4.  Julie Klaibová, 89 roků
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 22. 4.  Olga Machová, 70 roků
 23. 4.  Kateřina Skoupá, 87 roků
 23. 4.  Věra Peříková, 81 rok
 27. 4.  Jarmila Lachmanová, 90 roků
 27. 4.  Jaroslav Kučera, 84 roky
 28. 4.  Zdeněk Tomášek, 81 rok
 29. 4.  Růžena Dobrovolná, 83 roky
  2. 5.  Helena Přibylová, 70 roků
  3. 5.  Josef Hédl, 70 roků
 10. 5.  Milada Bendová, 86 roků
 13. 5.  Jaromír Fridrich, 70 roků
 15. 5.  František Sychra, 80 roků
 16. 5.  Jaroslava Minaříková, 88 roků
 24. 5.  Antonín Václavek, 87 roků
 26. 5.  Ruben Ševčík, 70 roků
 31. 5.  Ing. Alois Stejskal, 90 roků
 31. 5.  Vladimír Čuta, 70 roků

Blahopřejeme k sňatku
 25. 4.  Filip Kabát - Nicole Kriklová, sňatek Městský úřad 

Adamov

Úmrtí
 22. 2.  Helena Kočí, 74 roky
 23. 2.  Ivan Vyhňák, 67 roků
 28. 2.  Ing. Josef Musil, 77 roků
 29. 3.  Zdeňka Kopecká, 89 roků
 27. 3.  Milan Šmerda, 76 roků 
 30. 4.  František Maslan, 86 roků 
  2. 5.  Marta Zvěřinová, 89 roků
  2. 5.  Oldřich Jelínek, 72 roky
  7. 5.  Zdeňka Doležalová, 89 roků 
 18. 5.  Miroslav Strašil, 73 roky 

Rozšíření kapacity MŠ 
Jilemnického v Adamově
Město Adamov bylo úspěšné se žádostí v  dalším dotačním 
projektu. Tentokrát míří do  adamovského školství dotace 
ve výši cca 26 mil. Kč na investiční projekt spojený s rozšířením 
kapacity MŠ Jilemnického v  Adamově. Zastupitelstvo města 
Adamova na svém 7. zasedání dne 18. 9. 2018 schválilo realiza-
ci projektu s Identifikačním číslem EIS EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/1
8_110/0009902 - „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Ada-
mově“. Projekt získal dotační podporu z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj - Integrovaný regionální operační program ve  výši 
85%. Předpokládaná výše dotace činí  24.561.168,20 Kč. Z pro-
středků města by mělo být zaplaceno 2.889.549,20 Kč. Typ fi-
nancování je Ex post (po dokončení projektu).

Omezení provozu  
v ulici Dvořákova po dobu rekonstrukce MŠ 
Jilemnického
Vážení spoluobčané, od roku 2018 se připravuje stavební za-
kázka „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“. Práce 
na stavbě začaly od úterý 14. 4. 2020 s předpokládaným ukon-
čením v měsíci říjnu.
Byť se předpokládá primárně dopravní obslužnost stavby 
z ulice Petra Jilemnického, dočasně zasáhne i ulici Dvořákova. 
A to především při odstranění a vybudování nového přístupu 
z horní strany do školky. Pro tuto část stavby bude jezdit ulicí 
Dvořákova stavební technika.
Proto vás zdvořile žádáme, abyste svá osobní vozidla parkovali 
na levé straně ulice podél bytových domů a umožnili tím prů-
jezd stavební techniky.
V průběhu této části stavebních prací budete rušeni zvýšenou 
hlučností a prašností nebo naopak blátem v případě dlouho-
dobějších dešťů.
Dá se očekávat, že některé práce budou probíhat i  o  víken-
dech tak, aby se celkový čas stavební realizace zkrátil a aby se 
celá ulice mohla vrátit co nejdříve do běžného způsobu života.
Pro zdárný průběh to bude chtít od Vás všech spoustu trpěli-
vosti a tolerance. Rovněž vás žádáme, abyste dodržovali zása-
dy bezpečnosti a dbali případných pokynů zaměstnanců rea-
lizační firmy ZIPP Brno s.r.o.
Děkujeme moc za vaši trpělivost, toleranci a pochopení.
Pro informace o aktuálním stavu a plánu na nejbližší období 
lze získat na následujících kontaktech:
Bc.  Roman Pilát, MBA, starosta, tel. č. 773  634  342, email  
roman.pilat@adamov.cz
Ing. René Adámek, vedoucí odboru správy majetku města, tel. 
č. 773 990 468, email rene.adamek@adamov.cz

 

Integrovaný regionální operační program 

Název projektu: Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově 

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009902 

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Kolová výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II 

Cílem projektu je zvýšit nedostatečnou kapacitu MŠ Jilemnického ze 74 na 127 míst, a to 
prostřednictvím nástavby, v níž vzniknou 2 nové třídy, a zvýšením kapacity stávající třídy v 1. NP. 
Kapacita zařízení je v současné době nedostatečná a nedovoluje uspokojení poptávky po umístění 
dětí ze strany jejich rodičů. Třídy budou vybaveny pro potřeby dětí nábytkem a hračkami. 

Dále bude vybudováno potřebné zázemí pracovníky mateřské školy a budou realizovány 
bezbariérové úpravy (zařízení není v současné době bezbariérové). 

V neposlední řadě dojde k instalaci herních prvků a doplnění zeleně na zahradě mateřské školy. Cílem 
těchto úprav je zatraktivnit venkovní prostor nové budovy mateřské školy a zajistit dětem místo pro 
hraní na čerstvém vzduchu. 

Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu. Výsledkem projektu bude 1 
podpořené vzdělávací zařízení, u nějž dojde k navýšení rejstříkové kapacity o 53 dětí. Díky tomu bude 
moci mateřská škola vyhovět rodičům, kteří se chtějí z rodičovské dovolené vrátit do zaměstnání co 
nejdříve. 

Celkové výdaje projektu před výběrovým řízením (způsobilé i nezpůsobilé): 30 081 321 Kč 

Financování před výběrovým řízením (viz tabulka - způsobilé výdaje): 
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Poděkování
Pečovatelská služba města Adamova je službou, která se 
v době nouzového stavu snažila a i nadále bude snažit všem 
svým klientům na území našeho města zajistit pomoc. Chtěla 
bych jim tedy poděkovat za jejich trpělivost s přijetím nutných 
bezpečnostních opatření, pečovatelkám potom za jejich vel-
kou obětavost a spolupracujícím organizacím za trvající pod-
poru. 
I když poděkování nemůže jít ke každému jednotlivci, chtěla 
bych zdůraznit zejména bezvadnou spolupráci představitelů 
města a  jednotlivých zaměstnanců Města Adamova. Chtěla 
bych poděkovat dobrovolným hasičům za  jejich neúnavnou 
koordinaci při zajištění pomoci naší službě a dodávek chybě-
jících hygienických prostředků. Krajskému úřadu Jihomorav-
ského kraje, který nám zasílal všechny nutné informace a do-
dával nám zdarma potřebné ochranné pomůcky, stejně jako 
to dělala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Dále fir-
mě EK-Industry Adamov za dodání ochranných štítů, Komerč-
ní bance Praha za  dodávku ústenek, Lékárně LADA Adamov 
za zajištění v určité době chybějícího materiálu, EVC Švýcárna 
za dodání roušek pro obyvatele Domu s pečovatelskou služ-
bou v Adamově a dalším a dalším dobrovolníkům, kteří tyto 
roušky šili a kteří nám nabídli svoji nezištnou pomoc zdarma 
i při jiných úkonech. 
Domnívám se, že se plně naplnilo motto, které naší službu 
po  celou dobu doprovází: „Když se vytratila veškerá naděje, 
když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjiš-
ťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud“.

Za PS Adamov Dobra Moserová, vedoucí služby 

Sdělení k přerušení provozu 
zubní LSPP
Rozhodnutí Představenstva OSK Blansko ze dne 16. 3. 2020 
o  dočasném přerušení organizované zubní LSPP je prozatím 
v platnosti.
Problematiku LSPP projednávalo Představenstvo OSK Blansko 
dne 29. 4. 2020. Vzhledem k současné situaci se dá předpoklá-
dat, že od 25. 5. 2020 dojde k celkovému uvolnění nouzového 
stavu. V současné době podle našich statistik pracuje na plný 
provoz pouze okolo 50% zubních ordinací na  okrese Blan-
sko, ostatní jsou v nouzovém režimu (pouze objednaní paci-
enti, preventivní prohlídky, bolestiví pacienti). 45–50% lékařů 
a lékařek je ve věkové kategorii 60 let a výše, nejsme schopni, 
ani ochotni je nutit ordinace otevřít.
Vzhledem k  tomu, že nejsme schopni odhadnout množství 
pacientů, kteří by zubní LSPP navštívili, nejsme asi ani schop-
ni odhadnout, jak bychom dodržovali hygienický režim provo-
zu (omezit shlukování pacientů v čekárně, objednání na čas, 
celková desinfekce a  prodloužené větrání ordinace). Rozpisy 
LSPP schvaluje i sněm OSK, který se s největší pravděpodob-
ností v jarním termínu nebude konat.
Závěr z  jednání Představenstva OSK: pokud nedojde k časo-
vým posunům v organizaci nouzového stavu, bude zubní LSPP 
zahájena od 1. 7. 2020, o čemž bude informován odbor zdra-
votnictví JmKÚ Brno, MěÚ Boskovice i MěÚ Blansko.

Za OSK Blansko dr. Kraml

Upozornění pro občany  
– nedoplatky za rok 2018 a 2019 – 
zvýšení a jejich vymáhání
Upozorňujeme občany města Adamova, že v  měsíci květ-
nu 2020 došlo k  vyměření a  navýšení neuhrazených poplat-
ků za komunální odpad za  rok 2018 a  rok 2019, a  to u obča-
nů, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek ve správné výši 
nebo ve lhůtě splatnosti podle Obecně závazné vyhlášky měs-
ta Adamova č. 4/2015 a č. 2/2018. Vyměření a navýšení uve-
deného místního poplatku bylo provedeno hromadným před-
pisným seznamem, který je zpřístupněn k nahlédnutí u správ-
ce poplatku od 15. 5. 2020 do 15. 6. 2020, odbor ekonomický, 
kancelář č. 12 – přízemí. 
Pokud nebude poplatek včetně příslušenství (navýšení) uhra-
zen ani po tomto vyměření a v něm uvedeném náhradním ter-
mínu, správce poplatku zahájí exekuční řízení. Náklady řízení 
jdou k tíži dlužníka, minimálně činí 500 Kč, ale mohou být vyšší 
v návaznosti na výši nedoplatku, způsob a průběh exekuce. 
Chcete-li řešit své nedoplatky žádostí o odklad nebo splátky, 
je tento úkon spojen se správním poplatkem ve výši 400,- Kč 
na  jednoho žadatele (poplatníka). Je nutné upozornit také 
na  to, že podání žádosti a  úhrada správního poplatku ješ-
tě nemusí znamenat vyhovění Vaší žádosti. S žádostí se mů-
žete obrátit na  ekonomický odbor – Silvie Můčková, tel. č. 
516 499 629, e-mail: silvie.muckova@adamov.cz

Odbor ekonomický

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
dvoupokojový byt č. 47 v 5. 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 19. 6. 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.

VOLNÝ BYT
v Domě s pečovatelskou službou

na ulici Komenského 1 v Adamově

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou 
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s vyplněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně se žádostí, je nutné 
odevzdat co nejdříve, nejpozději do 19. 6. 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 
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Události ve městě
Město Adamov (Hasiči) a  společnost Adavak, s.r.o., společně 
pořídily 2 ozonizátory. Důvodem je mít v  Adamově po  ruce 
možnost efektivně dezinfikovat prostory, kde se občané shro-
mažďují. Naši hasiči zahájili organizovanou dezinfekci prostor 
v budovách města Adamova a budovách s výskytem většího 

počtu osob. Testovali ve středu v ordinacích adamovských zu-
bařů a začali s budovou Základní školy na ulici Komenského. 
Předpokládáme využití v dalších budovách ZŠ a MŠ, ordinací, 
MěÚ, prodejen potravin. Patří jim velký dík. Jak sami říkají: „Je-
deme v tom s Vámi“. Hasiči města Adamova.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Informujeme občany, že svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je letos z důvodu pandemie koronaviru odsunut 
na podzim.

Záměr 
výpůjčky  
prostor pro provoz 
občerstvení 
na koupališti
Město Adamov oznamuje 
v souladu s § 39 odst. 1 záko-
na o  obcích č. 128/2000 Sb., 
v platném znění, záměr měs-
ta Adamova dát do  výpůjč-
ky prostory pro provozová-
ní občerstvení na  koupališti 
Horka v Adamově. Informace 
k  pronájmu výše uvedené-
ho prostoru poskytne odbor 
správy majetku města Měst-
ského úřadu Adamov, tel. 
516 499 628.

OZONIZÁTORY V ADAMOVĚ 
Město Adamov (Hasiči) a společnost Adavak, s.r.o. společně pořídily 2 ozonizátory.  

Důvodem je mít v Adamově po ruce možnost efektivně dezinfikovat prostory, kde se občané shromažďují. 

 
- Dezinfekce ozonem je jedna z nejefektivnějších 
- Bez umělých chemikálií 
- Ničí bakterie, plísně , viry, ……….. 

 
 

- Ozon je molekula ze 3 atomů kyslíku 
- Je to vysoce reaktivní plyn, modré barvy s 

charakteristickým zápachem 
- Pro živé organismy je „jedovatý“ – toho 

využíváme při dezinfekci  

 
 

- Dezinfekci organizují a provádí adamovští 
hasiči 

- Prioritou jsou lékaři, školy, obchody s 
potravinami, …. 

- Po max. 7h je místnost opět přístupná,  

O3 

Proč? 

Jak? 
Co víme? 
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U pomníku Rudoarmějce se dne 9.5.2020 uskutečnil pietní akt u příležitosti uctění památky obětí druhé světové 
války a vzpomínky na osvobození města Adamov. Stejně jako minulý rok, byť v rozsahu odpovídajícímu 
aktuálnímu nouzovému stavu, se stal mimo jiné důstojným připomenutím, jak důležitá a krásná je doba 
míru, kterou již téměř osm desítek let v naší zemi a na většině území evropského kontinentu prožíváme. 

Pietního aktu s položením květin se zúčastnili představitelé města. Ve spolupráci s Klubem vojenské historie 
Drahany, z.s., byla u pomníku Rudoarmějce zajištěna čestná stráž. Vzdali hold všem padlým.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova
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Významná výročí
140. výročí narození spisovatele 
Jaroslava Marchy
Dne 26. května uplyne 140 let od narození spisovatele a básní-
ka Jaroslava Marchy (1880–1961), rodáka z Babic nad Svitavou, 
který svým dílem oslavil svůj rodný kraj – Babice, Adamov, 
Křtiny, Rudici, lidi i  přírodní krásy. Jaroslav Marcha, vlastním 
jménem Dominik Nejezchleb, prožil ve  svém rodišti třetinu 
svého života. Sedlačil na rodném gruntu, po nocích studoval, 
začal přispívat do novin a časopisů a psát knihy. V roce 1908 se 
rozloučil s rodnou obcí a odešel nejprve do Olomouce a v roce 
1910 do Brna do redakce Moravského venkova. Byl referentem 
Národních listů a externím spolupracovníkem četných novin 
a časopisů. Vstoupil do politického života, v roce 1918 se stal 
za agrární stranu členem ústavodárného Revolučního národ-
ního shromáždění, potom poslanecké sněmovny a  od  roku 
1935 senátorem až do zrušení senátu v roce 1939. Byl jedním 
z organizátorů brněnského kulturního života, mimo jiné v le-
tech 1936 až 1941 předsedou Moravského kola spisovatelů, 
pak jeho čestným předsedou. Především však psal – básně 
i prózu. Vydal více než 20 knih, psal do posledních chvil svého 
života, i v dobách, kdy jeho díla nesměla vycházet. 
V jeho knihách najdeme poetické obrazy přírodních krás, lesů 
i luk, lyrické líčení života zvěře i ptáků. Cítíme z nich úctu a lás-
ku k rodnému kraji, k půdě domova, ke všem živým tvorům. 
Poznáváme ctitele přírody, který v kráse stvoření poznává ve-
lebnost a  velikost Boží a  v  úžasu a  pokoře se před ní sklání. 
A který to, o čem píše, hluboce vnitřně prožil.
„To jsou naše lesy! Kolikrát pokročím k oknu nebo se obrátím 
od stolu pokoje, ejhle, leží přede mnou! Zřetelně vidím jejich 
doliny a vrchy, vysoké modré stojáky, stěny i paseky! Tamhle 
vpravo od bílé vsi, ty lesní stěny, světliny a modrým přítmím 
zatopené hřbety, to jsou kanické lesy! Tamhle vlevo, objímají-
cí role dědiny, jsou lesy babické! Tam za oběma dál a dál přes 
doliny a vrchy, údolí a stráně, přes šedou zapadlou Habrůvku, 
dostaneš se k Rudici a Jedovnicím, vpravo našimi lesy do lesů 
křtinských a  na  druhé straně proti naší dědině sní lesy jezír-

ské a  adamovské a  bokem 
olomučanské! Velký kus ži-
vota mého je uzamčen minu-
lem v těchto spanilých konči-
nách!....“ (z  knihy Z  okna po-
kojného domu).
Marchovou nejznámější kni-
hou je Ptačí chléb, který vyšel 
poprvé v  roce 1921 na  pod-
nět jeho přítele spisovatele 
Jiřího Mahena, který k němu 
napsal předmluvu a  podle 
jednoho příběhu z  této kni-
hy napsal hru Desertér. Ptačí 
chléb je kresba světa vesnic-
kých kluků od školních let až 
do  dospělosti, jejich her a  humorných příhod, do  nichž pro-
niká tvrdý venkovský život a utváří jejich osud. Poslední část 
knihy s názvem Kamarádi z lesa je oslavou těžké práce lesních 
formanů, s nimiž Marcha deset let svážel dříví z babických lesů 
na adamovskou pilu. Ptačí chléb se dočkal šesti vydání.
Rodnému kraji jsou věnovány i knihy Z babiččina kraje, Na dě-
dině a sbírka básní Starověrské písničky, z nichž některé zhu-
debnili brněnský skladatel Jan Kunc a blanenský skladatel Jo-
sef Skoták. Jedním z  posledních Marchových děl je rozsáhlá 
báseň Adamovské lesy, vydaná v r. 1959 péčí Historicko-vlasti-
vědného kroužku závodního klubu ROH n. p. Adamovské stro-
jírny.
V roce 1990 byla na Marchově rodném domě v Babicích nad 
Svitavou odhalena pamětní deska od  Františka Pokorného 
a v prosinci 2011 pamětní deska na Alexandrově rozhledně, 
která se nachází nad údolím Svitavy nedaleko od spisovatelo-
vy rodné obce.

V Brně dne 29. 3. 2020
Zpracoval: Zdeněk Laudát, vnuk spisovatele

Kultura
Vzpomínky (inzerce)

Dne 1. dubna uplynuly 3 roky 
od  úmrtí pana Miroslava 
Hedla. Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku.

Za vzpomínku děkují syn 
a dcera s rodinami.

Dne 15. dubna uplynulo sed-
mé smutné výročí úmrtí pana 
Jana André.

S láskou vzpomíná manželka 
Drahoslava, syn Dušan 

a dcera Jana s rodinami.
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Dne 24. dubna to byly tři roky, co nás navždy opustila naše ma-
minka – paní Julie Zachovalová.
Dne 27. května jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny naše-
ho tatínka – pana Vladislava Zachovala.

Stále vzpomínají dcera Petra a syn Pavel s rodinami.

Čas hojí rány, čas slzy osuší, 
klid a lásku vnese do duši,

abychom mohli i s úsměvem 
vzpomínat.

Dne 16. dubna 2020 by se 
dožila 90 let Ilona Buchtová, 
milovaná, skromná, obětavá, 
aktivní ve společenských, ze-
jména mládežnických a  žen-
ských organizacích.

Za příbuzenstvo manžel, syn 
a dcera. Za přátelé a známé 

Miroslava Kejíková.

Dne 21. 4. uplynulo 5 let, kdy 
nás navždy opustil milovaný 
manžel, dědeček a  praděde-
ček Karel Petýrek.

S úctou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Jen ten, komu smrt vzala to nej-
dražší, ví co je bolest…

Dne 20. 5. uplynulo 5 let 
od  chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš syn, bratr a  vnuk, 
pan Vladimír Čuma.

Všem jeho kamarádům 
a známým děkuje za tichou 

vzpomínku rodina.

Dne 28. 5. 2020 by se dožil 100 
let pan František Štrajt, někdej-
ší technicko-výrobní náměstek 
podnikového ředitele ADASTu. 
Zemřel 25. 5. 1984, ve věku 64 
let.

Stále vzpomínají dcery Helena 
a Anna a syn František.

Osud nevrací, co vzal, jen bolest 
v srdci a v očích slzy zanechal.

Dne 31. května tomu bylo 6 let, 
co nás navždy opustil náš mi-
lovaný syn, otec, bratr a  strýc, 
pan Petr Šedý.

S láskou a úctou stále 
vzpomínají maminka, sestra 

Ivana a bratr Radek s rodinou.

Jsou tomu již 4 roky, co nás 
navždy opustila naše man-
želka a maminka, paní Bože-
na Tomášková.

Stále vzpomíná manžel 
a dcery Eva a Romana 

s vnuky Markem 
a Vašíkem a vnučkami 

Martinou a Renatou.

Dne 26. června vzpomene-
me páté výročí dne, kdy nás 
opustil náš milovaný manžel 
a dědeček, pan Jaromír Pilát. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku všem 
děkují manželka, maminka, 

sestra a synové s rodinami.

Dne 1. 4. 2020 by se dožila 90 
let naše maminka, paní Rů-
žena Svobodová. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají dcery 
Růžena, Jiřina, Zdeňka a 

syn Jindřich s rodinami
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Hledáme dobrovolníky 
na volnočasové aktivity
Umíte hrát na  kytaru, klavír, kreslit, tančit, baví vás pohyb 
nebo počítače? Hledáme dobrovolníky, kteří by docházeli jed-
nou za týden, 14 dní v odpoledních hodinách do Nízkoprahu 
v Adamově.

Blahopřání
Dne 19. března se dožil 70 let 
pan Josef Gruber.
Blahopřeje rodina.

Smutné oznámení
Dne 16. 1. 2020 zemřel ada-
movský rodák pan Josef Ko-
zohorský, narozen 1937.

Těm, kdo jste ho znali 
a věnujete mu vzpomínku, 

děkuje rodina.

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem přátelům a  zná-
mým za projevenou osobní i písemnou soustrast ve chvíli bo-
lestného loučení s Ing. Josefem Musilem.

Upřímně děkuji, manželka s rodinou.

Poděkování
Chtěly bychom veřejně poděkovat adamovským dobro-
volným hasičům, v čele s  Ing. Kupkou, za ochotu a pro-
vedení dezinfekce ordinací a čekárny. V této výjimečné 
situaci oceňujeme tuto pomoc.

S díky MUDr. Bartáková Vendula PhD., MUDr. Škvařilová 
Zdena a MUDr. Bernášková Alena

Poslední poděkování
V  květnu 2020 jsme 
se v  blanenské smu-
teční síni rozloučili 
s  adamovskou vý-
tvarnicí, paní Martou 
Zvěřinovou. K  jejímu 
životu neodmysli-
telně patřila kultura 
– výstavy, koncerty, 
divadla. 
Mnohým z  nás se 
při připomenutí její-
ho jména vybaví její 
milá tvář a  úsměv, 
kterým obdarováva-
la lidi ve  svém okolí. 
K  úsměvu ráda při-
dala dárek v  podobě 

obrázku nebo malovaného kamínku. Já osobně si vybavuji 
několik výstav, nejen těch společných, ale především autor-

Zlatá zastávka Adamov

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

Program na měsíc červen 2020
Téma měsíce: Jak bezpečně prožít prázdniny

Připravujeme besedu s pracovníky městské policie.
Přednáška: Víš, co je to trestní odpovědnost?
Bleší trh, aneb dejte věcem druhou šanci!
Workshop: Výroba náušnic
 Výtvarnou soutěž: „ Moje karanténa“
Zúčastníme se akce Noc kostelů.
Ve středu vyrážíme do přírody, poznáváme město 
a jeho historii.

Přijď se domluvit! Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb nebo 
na telefonu 733 741 732

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

ských, které jsme pro adamovskou veřejnost společně připra-
vily. Každé z nich předcházela řádka velice příjemných setkání, 
kdy jsem si mohla předem prohlédnout vše, co paní Marta pro 
výstavy připravila. Obrázky víl, skřítků, pohádkových bytostí, 
květin a přírody doplňovala básněmi a krásnými zamyšleními. 
Kdykoliv se mi na displeji telefonu zobrazilo její jméno, věděla 
jsem, že je na světě nové dílo. Ale paní Zvěřinová ráda napo-
máhala k příjemné atmosféře i na jiných kulturních akcích, kdy 
účastníkům poslala kamínek, obrázek, oslavencům vlastno-
ručně zhotovené blahopřání. A právě všechny tyto „maličkos-
ti“, jak svoje dárky nazývala, nám ji budou dlouho připomínat. 
A já bych k ní za vše chtěla poslat naše velké děkujeme… 

Jitka Králíčková, ředitelka MKS Adamov
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 Î 1. června 2020 v 15:00 hodin
sál MKS Adamov, Ptačina
S rouškou na pohádku: O ZAJÍČKOVI
U příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme připravili pro děti 
„pohádkový dárek“. S  pohádkou pro nejmenší O  zajíčkovi 
za dětmi přijede brněnská herečka Sandra Riedlová. 
Vstupné dobrovolné.

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/

máme menší posilovnu, klávesy, kytaru nebo třeba můžete 
děti učit tančit, dělat s počítačem, kreslit,“ upřesňuje vedoucí 
Zlaté zastávky Marie Dračková.
Čas a  den, který chcete jako dobrovolník věnovat, si určíte 
sami. „Společně se domluvíme, jakou máte představu a jak by 
vám vyhovovalo,“ doplňuje vedoucí zařízení.
Pokud vás nabídka zaujala, ozvěte se na číslo 733 741 732 nebo 
mail z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz.

Děkujeme!

Nemusíte mít žádné speciální znalosti nebo zkušenosti, stačí 
předávat to, co umíte a baví vás dětem a teenegerům v Níz-
koprahovém zařízení pro děti a mládež Zlatá zastávka v Ada-
mově. 
„Chodí k nám i děti, které by rády navštěvovaly nějaký krou-
žek, ale třeba z  finančních důvodů nemůžou. K  dispozici 



14

 Î 2. června 2020 v 15:00 hodin
sál MKS Adamov, Ptačina
ZDRAVÉ A AKTIVNÍ ODPOLEDNE 
s Míšou Nešporovou
Přijměte pozvání na setkání s lektorkou Míšou Nešporovou při 
trénování paměti, tanci na  židli, ukázce zdravotního cvičení, 
a to všechno navíc při zdravé svačině a dobrém čaji z lékárny 
Lada Adamov paní Vlasty Daňkové.
Vstupné dobrovolné.

 Î 4. června 2020 v 17:00 hodin 
sál MKS Adamov, Ptačina
Přednáška Mgr. Marty Antonínové: 
KDE LEŽI ARTSAKH
Marta Antonínová si povídání o zážitcích z cest pro vás připra-
vuje pravidelně po každé zajímavé cestě za poznáním. I ten-
tokrát vám přiblíží třináct dní putování po  třech evropských 

zemích, na  které někdy zapomínáme. Jsou to země kostelů, 
dobrého jídla, země s krásnou přírodou a pohnutou historií.
Vstupné dobrovolné.

 Î 5. června 2020 od 21:00 hodin
hřiště u školy Ronovská, Ptačina, 97 min.
FILMOVÉ LÉTO 2020: „VLASTNÍCI“
Také pro letošní léto pro vás MKS Adamov připravuje „letňák“, 
který nám do města přiveze Biograf láska. Připraveny jsou pro 
vás čtyři termíny promítání.
Pro první z nich jsme pro vás vybrali český film Jiřího Havelky 
„Vlastníci“. Hrají: Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlo-
vá, Jiří Lábus, Pavla Tomicová ad. 
Další filmy, které byste v letním kině chtěli vidět, si však mů-
žete vybrat sami. Stačí, když nám svůj tip napíšete na adresu 
mks@mks-adamov.cz nebo do sms zprávy na č.t. 607 518 104.
Termíny promítání: 5. a 30. června, 7. července, 30. srpna 2020
Vstupné dobrovolné.

 

POSEZENÍ U KÁVY  
s herečkou, moderátorkou a kytaristkou  JITKOU SMUTNOU  

a kytaristou Milanem Kramarovičem 
25. června 2020 v 17:00 h.    
v sále MKS Adamov na Ptačině. 

Vstupné: 80 Kč 
 

SOUTĚŽ  O TŘI VOLNÉ 
VSTUPENKY NA SETKÁNÍ 

S JITKOU SMUTNOU 
 

Jitka Smutná zazářila mimo jiné v seriálu 
J. Dietla z roku 1986 po boku                          

V. Jandáka. 
Abyste získali volnou vstupenku                     

na setkání s touto oblíbenou herečkou, 
stačí tři správné odpovědi a štěstí                    

při losování 18. června. 
 

1. Chceme od vás znát název seriálu                    
a počet jeho dílů. 

2. Jitka Smutná v seriálu ztvárnila 
manželku V. Jandáka. Jak se v seriálu 

jmenovala? 
3. Kde se seriál natáčel a kde se jeho 

děj odehrával? 
 

Odpovědi zašlete na adresu MKS (MKS, 
Opletalova 22, 679 04  Adamov, nebo 

prostřednictvím e-mailu na adresu 
mks@mks-adamov.cz) do 18. 6. 2020.                                         

Přejeme Vám hodně štěstí... 
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Výstava: 
SALONEK DĚTSKÝCH 

ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ                                
letos jinak a jindy 

 
Vlivem nutných opatření souvisejících 

s koronavirem jsme v letošním roce 
nemohli uspořádat soutěž a následně 

výstavu dětských výtvarných prací tak, 
jak jsme avizovali a jak jste byli zvyklí. 

 
Nyní už výstavu připravit můžeme, ale 

blíží se konec školního roku, tak vás 
k její návštěvě pozveme spolu s rodiči, 

sourozenci a kamarády na přelomu 
června a července t.r.  

 
Chtěli bychom vás proto požádat             

o spolupráci… Vás, kdo máte svoje práce 
připraveny doma, prosíme, abyste je 

doručili do Společenského centra MKS 
Adamov na Komenského 6, a to:  

- v pondělí 22. června 2020                       
v době mezi 9. a 12. hodinou, 

- nebo v úterý 23. června 2020                      
v čase mezi 14. a 18. hodinou.    

 

 
 
Motto: POHÁDKY VČERA A DNES 
 
 
 
 
 
 

My následně práce vystavíme                                 
a připravíme výstavu. Pořadatelé akce                 
jako vždy vyberou práce, které ocení 

osobními cenami. O ostatních výhercích 
však rozhodnete  tentokrát vy, a to při 
návštěvě výstavy.  Přesný termín jejího 

konání najdete ve Zpravodaji                                               
na červenec a srpen 2020 

 
Slavnostní setkání, kde budou ocenění 

výhercům předána, se uskuteční v září t.r. 
 

Pořadatelé akce:  
MKS Adamov, Město Adamov, Farnost 
Adamov, firma Adavak a Eden Europe 

Adamov. 
Záštitu nad akcí převzala Ing. J. Vítková, 

členka Senátu ČR. 
 

 
    

 

 Î 11. června 2020 od 20:30 hodin
Biskupský dvůr Brno
Představení MDB: O STATEČNÉM KOVÁŘI
Ačkoliv většina brněnských divadel svoji činnost do konce se-
zony 2019/2020 neobnoví, stále platí, že plánovaná předsta-
vení Městského divadla Brno na Biskupském dvoře by se hrát 
měla. Proto nadále připravujeme zájezd na  novou pohádku 
pro malé i velké diváky s Alešem Slaninou v  titulní roli. Dále 
hrají: Jiří Mach, Igor Ondříček, Jakub Uličník, Zdeněk Junák, 
Eliška Skálová, Kristýna Gašperáková, Barbora Musilová ad.
Autor: Božena Němcová/Petr Ulrych, hudba Petr Ulrych, Režie 
Igor Ondříček
Mladý kovář Mikeš se vydává do  světa na  zkušenou. Cestou 
narazí na  dva kamarády Matěje a  Ondru a  když se dozvědí 
o třech krásných princeznách, které záhadně zmizely, podaří 
se statečnému Mikešovi ty dva lenochy přesvědčit, aby vyrazili 
ztracené královské dcery hledat. Vydávají se na náročnou ces-
tu plnou nebezpečných nástrah, ale protože jsme v pohádce, 
nakonec všechno dobře dopadne.

 Î 18. června 2020 v 17:00 hodin
sál MKS Adamov, Ptačina
„TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…“
Další trojice lidí se zajímavým povoláním nebo koníčkem je 
připravena si s vámi o své práci a zájmech povídat při tradič-
ním posezení u kávy. Věřím, že i tentokrát prožijete příjemný 
podvečer.
Vstupné: 30 Kč

 Î 24. června 2020 v 10:00 hodin
sál MKS Adamov, Ptačina
BRNĚNSKÉ PÍSNIČKOVÉ TETINY U MOŘE
Letos se k  moři asi hned tak nevypravíme, tak se na  cestu 
k moři můžeme vydat aspoň „jako“ s tetinami Matyldou a Klo-
tyldou.
Jejich malí kamarádi spolu s nimi zjistí, že moře není jen voda 
a pláže, ale že každá země má svoji historii a spoustu zajíma-
vostí. Společně si všichni zazpívají, zasmějí a zahrají si veselou 
pohádku.
Vstupné dobrovolné.
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VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A  SKLEPY

Odevzdejte vysloužilé kompletní 
spotřebiče na sběrné dvory 

nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

ZDARMA je 
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných dvorů a místzveřejňuje 
obecní úřad (zde jsou vyhlášeny i termíny 
mobilních svozů), nebo na webu 
www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

vysloužilé 
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komu-
nálního odpadu

OOdd ddOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooo

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

TTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOTTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOwwwwww.eelleekkttrroowwiinn.cczz

Víte že…
...za odložení elektro-
spotřebiče do kontejne-
ru nebo na černou
skládku vám hrozí 
pokuta až do výše 
20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do de-
montáže žádného 
z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou 
obsahovat látky 
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!
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Volnočasové aktivity

Skauti Adamov pořádají letní stanový tábor.

Termín: 11.7. - 26.7.2020

www.skauti-adamov.webnode.cz
fb: skauti adamov
tel.:776366585

ARMY CAMP
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Ze sportu
Hodnocení hokejové sezóny 
2019–2020
Do tohoto ročníku se přihlásilo „B“ mužstvo Březiny a po-
čet se rozšířil oproti minulému ročníku na 7 mužstev. Muž-
stvo Černé Hory zůstalo sloučeno s  hráči Bulldogs Brno. 
Všechna mužstva posilovala a soutěž byla nadmíru vyrov-
naná a  velice kvalitní. Z  tohoto důvodu byl každý zápas 
vyrovnaný, záleželo pouze na tom, jak se mužstva doká-
žou sejít. Naše mužstvo bylo poskládané dobře. Do muž-
stva jsme přivedli nové posily. Z  Komety Brno přišel 
na  hostování Filip Kerbler, na  přestup Martin Sendler 
a  Igor Novotný. Škoda posledně jmenovaného Igora 
Novotného, že nastoupil až do  posledních zápasů, pro-
tože jeho přestupu předcházela dlouhá jednání. I  tak 
byl schopen za tuto krátkou dobu posbírat 13 kanad-
ských bodů. Naděje jsme vkládali do Hanáčka, který na-
stoupil po zranění do prvního zápasu. Předvedl se výbor-
ně, ale bohužel pracovní vytížení a rodinné důvody mu 
znemožnily pokračovat. Chtělo to z hráčovy strany mož-
ná víc kolektivizmu. K  výborným výkonům se rozehrál 
Toufar, zlomený prst ho ale vyřadil na polovinu sezóny. 
Výborně zapadli do mužstva Filip Kerbler, který se stal 
s Vorlem nejlepší střelec mužstva. Další nový hráč Martin 
Sendler přispěl 12 body a nekompromisní hrou tělem bu-
dil respekt soupeřů.
Hrací systém byl změněn tak, že všechna mužstva se utka-
la mezi sebou 2x. Po základní části se hrálo systémem 1. – 
4., 2. – 3., dvoukolově a vítězové následně o 1. a 2. místo, 
poražení o 3. a 4. místo na jeden zápas. Mužstva, která se 
umístila na 5. – 7. místě hrála o konečné pořadí každý s ka-
ždým jeden zápas. Ale co bylo nejdůležitější, že 5. začínal 
s 3 body, 6. s 2 body a 7. s 1 bodem. Tato regule se zdá být 
neférová. Spravedlivější by bylo začínat od nuly.
Všechny zápasy jsme odehráli vyrovnané. Škoda, že ne-
jsme schopni se sejít na více zápasů v kompletním složení. 
V některých zápasech museli nastoupit hráči, kteří naska-
kují pouze v případě nouze, jako například vedoucí muž-
stva Rychtecký. Z pracovních důvodů odehráli lídři Zubí-
ček a Vorel cca polovinu zápasů. Vinou zranění Toufar vy-
nechal polovinu a Kunc 6 týdnů laboroval s kolenem. To je 
i důvod nelichotivého postavení v tabulce. Dalším důvo-
dem je neproměňování vyložených gólových příležitostí. 
Nepovedenou sezónu má za sebou Pavel Klíma. V před-
cházejících ročnících byl vyhlášeným střelcem. Letos pou-
ze paběrkoval a vsítil jen 4 góly. Naproti tomu jeho bratr 
Josef si výkony řekl o lepší místo v sestavě. Doladit musí 
do příští sezóny fyzičku. 

Tabulka po základní části 
1. HC Veverská Bítýška 12 9 0 1 2 75 : 55 28
2. TJ Sokol Březina 12 7  1  0 4 61 : 51 23
3. TJ Tatran Hrušky 12  6  1  1  4  59 : 50  21
4. TJ Rájec-Jestřebí 12  6  0  2  4  68 : 44  20
5. Rytíři Blansko 12  4  2  0  6  62 : 77  16
6. TJ Sokol Černá Hora 12  2  2  0  8  56 : 79  10
7. Spartak Adamov, z.s. 12  2  0  2  8  51 : 76   8

Konečné pořadí OP Blansko
1. HC Veverská Bítýška 
2. TJ Sokol Březina 
3. TJ Rájec-Jestřebí 
4. TJ Tatran Hrušky 
5. Rytíři Blansko 
6. TJ Sokol Černá Hora 
7. Spartak Adamov, z.s.

Tabulka kanadského bodování:
Pořadí

Jméno Góly a asi-
stence Body

v oddíle v soutěži
1.  12. Marek Vorel 12 + 5 17
2.  15. Filip Kerbler 12 + 4 16
3.  25. Igor Novotný  8 + 5 13
4.  26. Pavel Zubíček  4 + 9 13
5.  31. Martin Sendler  3 + 9 12
6.  32. Miroslav Kilián  7 + 4 11
7.  43. Pavel Klíma  4 + 5  9
8.  55. Josef Klíma  4 + 3  7
9.  71. Martin Kunc  2 + 3  5

10.  75. Michal Gistr  1 + 4  5
11.  87. Milan Dvořák  0 + 4  4
12.  93. Milan Juřena  1 + 2  3
13.  99. Radoslav Mihok  1 + 1  2
14. 100. Jiří Toufar  1 + 1  2
15. 101. Tomáš Milfait  1 + 1  2
16. 104. Petr Kubíček  1 + 0  1
17. 110. Michal Thoř  0 + 1  1

V  soutěži kanadského bodování 
bylo hodnoceno celkem 129 hrá-
čů ze všech zúčastněných oddí-
lů. Marek Vorel obsadil celkově 
12. místo. Škoda že mu pracovní 
povinnosti nedovolily nastoupit 
do  více zápasů. V  soutěži střelců 
skončil na  děleném 6. - 7. místě 
spolu s  Filipem Kerblerem. Po-
zitivní je, že noví hráči se umístili 
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v bodování hodně vysoko. Doufám, že si Igor Novotný 
udrží střeleckou mušku, chuť do  hry a  následující sezó-
nu bude okupovat nejvyšší příčky kanadského bodování. 
Po jeho příchodu do mužstva vznikla nová první útočná 
formace ve složení Sendler – Vorel – Novotný a dá se říct, 
že patřila k  nejlepším v  soutěži. Postarala se o  42 bodů 
za 23 gólů a 19 asistencí.

Soutěž slušnosti:
V  tabulce slušnosti jsme se po  loňském historickém prvenství 
umístili na  druhé příčce. Inkasovali jsme 67 dvouminutových 
trestů a o jedinou desítku se „postaral“ Milan Dvořák. Někdy jsme 
hráli až moc opatrně, což má za následek i umístění v tabulce.
Pořadí v Soutěži slušnosti

Cíl se nám nepodařilo splnit. Mužstvo předvádělo sice po-
hledný hokej, ale trápení v koncovce bylo rozhodující. Dalším 
aspektem byla malá účast opor Pavla Zubíčka a střelce a  ta-
houna Marka Vorla, kteří jsou pracovně velmi vytíženi. Dalším 
důvodem je zranění Toufara, Kunce, Mihoka a dalších. Všech-
ny zápasy jsme odehráli vyrovnané. Nejlepší bilanci máme se 
soupeři z horních příček. S druhou Březinou jsme vyhráli 8:4 
a  po  vyrovnaném druhém zápase prohráli 4:2. S  Hruškami 
jsme poprvé prohráli na  SN 5:4 a  podruhé jednoznačně vy-
hráli 5:1. Nesedělo nám mužstvo z Černé Hory, se kterým jsme 
všechny tři vzájemné zápasy prohráli. V  prvním vzájemném 
zápase jsme vedli 3:0 a nakonec jsme podlehli 5:3.
Do další sezóny se budeme snažit zase omladit a přivést nové 
kvalitní hráče. Někteří hráči již nastupovat nebudou a budou 
připraveni naskočit pouze v případě potřeby. 
Důležité bude to, aby si všichni udělali pro zápasy prostor 
a scházeli se vždy v plné síle. Jenom tak máme šanci na lep-
ší umístění.
Závěrem chci poděkovat hráčům, zastupitelům MěÚ 
Adamov, společnosti Tenza cast, a.s., společnosti GAMA 
J+P, s.r.o., a fa. Adasped, s.r.o.
Velké poděkování patří skalním fanouškům, kteří letos 
opravdu zaslouží absolutorium.
Všem hráčům přeji odpočinek, mnoho elánu do další přípra-
vy, vyléčení všech šrámů a mnoho sil a elánu do další sezóny.

Sportu zdar a hokeji zvlášť. 
 za hokejový oddíl Alois Kožený

Ohlédnutí za vycházkou
Po delší neplánované přestávce jsme se dne 9. května společ-
ně vydali na vycházku k Máchovu památníku.
Šli jsme přes náměstí kolem pomníku Rudoarmějce, tam u pří-
ležitosti osvobození města Adamova stáli čestnou stráž členo-
vé historické vojenské jednotky. Doubskou cestou jsme kolem 
studánky Bažantí vystoupali ke  studánce U  srnce, kde jsme 
si odpočinuli. Nedaleko studánky se nachází památník Pocta 
knize. Byl zbudován v roce 2003, na přírodním kameni je vy-
tesán citát: „Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.“ Vedle 
stojí ochranitelský strom-borovice vejmutovka.

U  Máchova památníku jsme se potěšili nádhernými výhle-
dy do údolí, byla vidět i Pálava. Pokračovali jsme po Hradské 
lesní silnici, která spojuje Olomučany, Nový hrad a údolí řeky 
Svitavy. Po červené značce jsme došli ke studánce U Huberta 
a od ní sešli Dívčí cestou k občerstvení pod hradem „U oslíků“ 
a kolem Svitavy do Adamova. Vycházka se všem líbila, mohlo 
za  to krásné jarní počasí a určitě také skutečnost, že se nám 
všem po společných vycházkách už velmi stýskalo.
Zúčastnilo se 19 turistů, z toho 1 host a jedno dítě. Ušli jsme 
11 km, vedla Marta Opatřilová.

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

Rozštípená skála
Vycházka se uskuteční v sobotu 30. 5. 2020.
Délka vycházky 12 km.
Trasa: Hamry n/Sáz.– Rozštípená skála – Hamry – sochy – Pil-
ská nádrž.
Terén: zvlněný
Odjezd: ČD Adamov Os 7:40 hod., Brno hl.n. R 8:20 hod., Žďár 
n/S. Os 10:27 hod.
Zpět: bus Pilská nádrž 16:00 hod., ČD Žďár n/S. R 16:29 hod., 
Brno hl. n.18:00 hod.
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731109787)

Ptačí hotel
Vycházka se uskuteční v sobotu 6. 6. 2020.
Délka vycházky 9 km.
Trasa: Moravské Bránice - Stříbský mlýn - Ivančice.
Odjezd: ČD Adamov Os 7:40 hod., Brno hl. n. Os. 8:51 hod.
Zpět: ČD Ivančice Os 14:16 hod. (dále po hod.)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731109787)

Mutěnice
Vycházka se uskuteční v sobotu 20. 6. 2020.
Délka vycházky 11 km.
Trasa: Mutěnice zast. – Vyšicko rozhl. - Hovorany - Čejč.
Odjezd: ČD Adamov Os 7:40 hod., Brno hl. n. R 8:36 hod., Za-
ječí Os 9:06 hod.
Zpět: ČD Čejč Os 14:14 hod., Zaječí R 14:59 hod., Brno hl. n. Os 
16:00 hod.
Vycházku vede: Irča Antoszewska

25 roků soutěžního pétanque 
Hra pétanque patří mezi koulové sporty. V Adamově hrajeme 
pétanque od roku 2000 a registrováni jsme od 28. 2. 2001. To 
už je celkem 19 roků. 
První kluby nás ale o pár roků předběhly, a tak v roce 2020 sla-
víme 25 roků soutěžního pétanque v Česku. Proto letos získali 
všichni členové České asociace pétanque pamětní odznáčky 
k připomenutí tohoto výročí. 
Co se změnilo za toho čtvrt století v tomto sportu? Jednak do-
šlo k upřesnění některých hráčských pravidel, pojištění hráčů 
a do dnešního dne už je u nás celkem 63 sportovních klubů. 
Nejsilnější klub je ve Vrchlabí a ten má přes 60 hráčů. 
U  nás v  Adamově je ve  spolku nyní registrováno 20 hráčů. 
Máme vybudovány celkem čtyři hřiště u řeky Svitavy díky po-
moci a velkému pochopení města Adamova i sponzorů např. 
firmy TENZA Cast, a.s., ADAVAK a ABLE Agency. 
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Takže současně může hrát 24 hráčů. V  zimním období nám 
slouží jedno hřiště pro 6 hráčů v  městském klubu mládeže. 
Díky tomu máme ideální podmínky pro provozování tohoto 
sportu po celý rok. 
Tímto mohu pozvat zájemce o tuto hru z města Adamova v ter-
mínech uvedených níže. Hrací koule pro začátečníky můžeme 
zapůjčit, nebo si vezměte vlastní. Máte i možnost výhry drobné 
věcné ceny od pořadatele turnaje. 
Každý pátek od  16 hodin také trénujeme na  našich hřištích 
u řeky Svitavy naproti vlakovému nádraží. Pokud máte zájem 
si třeba jen zkusit hru pétanque, přijďte a budeme se vám vě-
novat. 
Během hry je nutno dodržovat platné bezpečnostní nařízení 
vlády ohledně koronaviru a  také respektovat hrací pravidla 
i kodex hráče pétanque: 
Všeobecně: Hráč se musí na turnaji chovat korektně v duchu 
fair play během zápasu i mimo něj. Na hřišti a během náhozů 
(tj. ve  chvíli, kdy je soupeř nebo spoluhráč v  kroužku) nesmí 
konzumovat jídlo, pít, kouřit a telefonovat. 
Oblečení a  výstroj: Hráč musí nastoupit ke  hře v  čistém 
a vhodném pétanque oblečení v závislosti na aktuálním poča-
sí. Nesmí hrát bos (musí mít obuv se zcela uzavřenou špičkou 
a patou) a nesmí hrát s odkrytou horní polovinou těla. 
Nesprávné postavení a  projevy při hře soupeře: Hráč 
musí při hře soupeře vždy stát na  vymezeném místě daném 
pravidly, zdržet se všech projevů, zejména pohybových a akus-
tických tak, aby v nejmenším nenarušoval soupeřovu hru. 
Neslušné vyjadřování: Hráč nesmí nahlas nadávat a vyjad-
řovat se neslušně v prostorách turnaje. 
Nebezpečná hra: Hráč nesmí při zápasu ani mimo něj nebez-
pečně hodit koulí. Je odpovědný za to, že jím hozená koule ne-
může nikoho zranit. Nesmí úmyslně házet koule mimo hřiště.
Nadměrný hluk: Hráč nesmí během zápasu vydávat nad-
měrné zvuky např. výkřiky, třesky koulí o sebe apod.
Napadení: Hráč nesmí slovně ani fyzicky napadnout soupe-
ře, rozhodčího, diváka nebo jinou osobu v prostorách turnaje. 
Nesportovní chování: Hráč se musí vždy chovat korektně 
a prokazovat patřičnou úctu autoritě funkcionářů turnaje, roz-
hodčím, právům soupeře a jiných osob při hře i jako divák. 
Rozhodně se vyplatí tato pravidla ctít každým hráčem pé-
tanque na  hřiští i  v  jeho okolí. Kdo to zvládá, ten pak nemá 
na klasifikovaných soutěžích žádné potíže. 

Zde jsou termíny plánovaných turnajů v Adamově 
u řeky Svitavy pro rok 2020: 
Začátky jsou vždy ve 14 hodin. 
1. Duben 19. 4. 2020 - zrušeno
2. Květen 17. 5. 2020  
3. Červen druhá neděle – 14. 6. 2020 
4.Červen čtvrtá neděle – 28. 6. 2020 
5. Červenec druhá neděle – 12.7. 2020 
6. Červenec čtvrtá neděle – 26.7. 2020 
7. Srpen druhá neděle – 9.8. 2020   
8. Srpen čtvrtá neděle – 23. 8. 2020 
9. Září – 13.9. 2020   
10. Září - 20. 9. 2020 

Spojení na pořadatele: 
Jiří Hromek - prezident spolku FENYX pétanque Adamov - mo-
bil 732 986 408
V případě Vašeho zájmu si můžete prohlédnout naše aktivity 
na webu http://fenyx-petanque.cz 

Turnaj Adasped cup 2020 
v nohejbale trojic
V sobotu 27. 6. 2020 se bude konat na „Sklaďáku“ otevřený 
turnaj v nohejbale trojic pod názvem Adasped cup 2020.
Zájemci se můžou přihlásit pomocí SMS na  tel. čísle: 
775 115 191 (kapacita mužstev je omezená).

Střípky z historie 
adamovského sportu, 37. díl
V  letech 1956 až 1958 bylo zaznamenáno několik pozoruhod-
ných atletických výkonů žáků místní osmileté školy. V říjnu se 
zúčastnili mezinárodního lehkoatletického čtyřboje o  pohár 
„Swiata mlodych“ tvořeného disciplinami hod míčkem, běh 
na 60 m, skok daleký a vysoký. Nejlepších výkonů dosáhli Petr 
Pecha a Milan Poslušný, kteří získali 1557, resp. 1392 bodů. Dále 
v tomto měsíci proběhlo utkání se školou z Rájce nad Svitavou 
s negativní bilancí 37:56 bodům. Nejhodnotnějšího výkonu do-
sáhl M. Poslušný, který hodil kriketovým míčkem do vzdálenos-
ti 53,10 m. Na hody krikeťákem měl Adamov talenty, mezi něž 
patřil mimo jiné Jaromír Kachlík, který na podzim roku 1957 ho-
dil 64,57 m. Na jaře 1958 se stal dokonce okresním přeborníkem 
v této disciplíně, obdobný úspěch vybojovala Helena Pallasová 
ve skoku vysokém.
Koncem července roku 1958 byly na  stadionu Spartaku Ada-
mov uspořádány z  podnětu mládežnické organizace místní 
přeborové závody v lehké atletice, kterých se zúčastnilo celkem 
37 závodníků v kategoriích do 19 let a starších 19 let. Podle teh-
dejších bodovacích tabulek dosáhla nejlepšího výkonu mezi 
ženami Přibylová (do 19 let), která hodila kriketovým míčkem 
49,76 m (555 bodů). Mezi muži byl nejlepší Karel Rejda, jenž pře-
konal ve skoku vysokém laťku ve výšce 181 cm (798 bodů), což 
bylo jen o 5 cm méně než činil jeho osobní rekord z roku 1952. 
Dále si dobře vedli muži do 19 let – Oháňka potřeboval k uběh-
nutí 3 000 metrů 10:09,6 min (715 bodů) a sprinteři Cívka a Oš-
lejšek zaběhli 100 m za 12,2 s (710 bodů).
V polovině padesátých let byla rozvíjena myšlenka uspořádat 
na  trase vedené okolím Adamova běh na maratónské vzdále-
nosti. Nakonec bylo pod tlakem okolností rozhodnuto, že se 
bude konat závod na distanci 25 km dlouhé. Byla zvolena trať 
mezi Adamovem a Blanskem vedená údolím řeky Svitavy, kte-
rá se běžela tam a zpět. Spojení mezi Adamovem a dnešní od-
bočkou na Olomučany ze silnice z Blanska na Lipůvku bylo v té 
době tvořeno jen hrubě zpevněnou cestou o  minimální šířce 
2 m, která byla pro osobní automobilové vozidlo průjezdná 
pouze s obtížemi. Závod byl nazvaný „Malý maratón Moravské-
ho krasu, memoriál Josefa Žáka“, což byl blanenský tělovýchov-
ný pracovník.
První ročník měl start v Adamově a uskutečnil se 28. července 
1957 za účasti 25 vytrvalců. Vítězem se stal náš přední marató-
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nec Drahomír Pechánek z Dynama Pardubice v čase 1:20:09 h. 
O průběhu závodu byli seznamováni občané Adamova a Blan-
ska z tlampačů obecních rozhlasů, zdrojem informací byli radis-
té rozmístění podél trati. Ze závodu byla též odvysílána čtvrt-
hodinová rozhlasová reportáž v odpoledním celostátním pro-
gramu „S mikrofonem za nedělním sportem“.
Druhý ročník se běžel jako mistrovství republiky v  silničním 
běhu na  25 km dne 31. srpna 1958. Start a  cíl byl tentokrát 
v Blansku na stadionu ČKD, protože pořadatelem byla tato tě-
lovýchovná jednota. Obrátka v Adamově byla u tehdejší pošty. 
Mistrem republiky se stal Pavel Kantorek z Dukly Praha časem 
1:22:05 h, loňský vítěz Pechánek dorazil se ztrátou 2 minut třetí. 
V předvečer závodu proběhla beseda s olympijským vítězem E. 
Zátopkem v  sále blanenského Dělnického domu, na  které za-
vzpomínal na sportovní zážitky a úspěchy.
Třetí ročník měl start a cíl opět na stadionu v Adamově a usku-
tečnil se v  neděli 5. července 1959. Zvítězil Miroslav Ciboch 
z  Dynama Praha časem 1:15:58,2 h. Ten své vítězství obhá-
jil i  ve  čtvrtém ročníku v  konkurenci 35 závodníků. Dosaže-
ný čas byl 1:22:41 h. Tento ročník proběhl v neděli 26. června 
1960 a byl součástí oslav 600 let trvání závodu Adamovských 
strojíren a  jeho předchůdců, centrum závodu proto bylo opět 
na adamovském stadionu.
Start pátého ročníku závodu v  roce 1961 se vrátil do  Blanska, 
ale bylo nutno se odklonit od dosavadní trasy, takže se běže-
lo ze stadionu ČKD k Punkevním jeskyním a zpět. V následných 
rocích se závod vzhledem k organizačním překážkám již neu-
skutečnil. Lze shrnout, že na startovní čáru Malého maratónu 
Moravským krasem se postavili všichni tehdejší přední česko-
slovenští vytrvalci. Kromě zmíněných vítězů lze uvést ještě Ja-
roslava Šourka z Dukly Praha, Jiřího Kohouta z Opavy a Jarosla-
va Štruppa. Vítěz z roku 1958 P. Kantorek patřil na přelomu pa-
desátých a šedesátých let k naší běžecké špičce a prosazoval se 
i v zahraničí. Byl prvním československým běžcem, jenž překo-
nal hranici 2:20 h na maratónské trati (1959, Ostrava), nejrychleji 
ji zdolal v čase 2:18:44 h. Třikrát startoval na maratónu na olym-
piádě, a to v Melbourne (1956), v Římě (1960) a v Tokiu (1964), 
v Římě skončil čtrnáctý. Pavel Kantorek, povoláním lékař, oslavil 
začátkem února letošního roku 90. narozeniny.
V březnu 1960 byla v továrním týdeníku Směr zveřejněna zprá-
va, že na  sklonku minulého roku byl v  Adamově založen leh-
koatletický oddíl. V  kontextu toho, co jsem dosud o  adamov-
ském atletickém dění uvedl, to byla zřejmě reakce na upadají-
cí činnost během druhé poloviny padesátých let. V plánech se 
např. počítalo s vytvořením družstva mužů, které by se zapojilo 
do  nejnižší mistrovské soutěže, do  krajského přeboru. Během 
červnových oslav 600leté tradice železářství v  Adamově pro-
běhlo trojutkání této soutěže VŠ Brno – Spartak Kuřim – Spar-
tak Adamov. V  říjnu se družstvo střetlo v  Jihlavě v  trojutkání 
s místním a kuřimským Spartakem. Zvítězila Jihlava s 91 body 
před Kuřimí s 81 body a Adamovem, který získal 37 bodů. Z ada-
movských závodníků zvítězil Jiří Rybníček v hodu diskem (36,77 
m), dále byla vybojována tři čtvrtá místa.
V  rámci již zmíněných oslav 600 let trvání strojíren uspořádal 
lehkoatletický oddíl v neděli 13. listopadu 1960 přebor Jihomo-
ravského kraje v lesním běhu. Start a cíl závodu byl před školou 
na Ptačině. Zúčastnilo se ho 60 běžců, ze známějších závodníků 
zvítězil Miroslav Jůza mezi staršími dorostenci a Stanislav Ne-
bojsa mezi muži, oba ze Sp. ZJŠ Brno.
Podle zprávy z poloviny roku 1961 měl oddíl 21 registrovaných 
závodníků, kteří se v  jarních měsících zúčastnili čtyř závodů 
a dvou soutěžových utkání. Na okresním přeboru v Kuřimi star-

tovalo devět jeho členů, z nichž dva se stali přeborníky okresu 
– Knour v běhu na 3 km a K. Rejda ve skoku vysokém. V září se 
družstvo atletů utkalo se Slávií Žabovřesky a podlehlo v pomě-
ru 40:66. Nejhodnotnější výkon předvedl Olešovský, který ho-
dil oštěpem do vzdálenosti 48,67 m. O činnosti oddílu referovali 
v tisku Rostislav Meisl a J. Rybníček.
V roce 1962 se aktivita oddílu lehké atletiky omezila jen na účast 
především dorostenců na běžeckých závodech a na zorganizo-
vání několika místních závodů, tzv. atletických střed. Postup-
ně docházelo k  likvidaci atletického oválu délky 360  m, který 
obepínal fotbalové hřiště. Posledním vzepětím v činnosti bylo 
uspořádání přeboru Jihomoravského kraje v přespolním běhu 
v  kategoriích dospělých a  dorostu v  neděli 7.  dubna 1963. 
Ke  startu se do  Adamova dostavilo 140  běžců, mezi kterými 
byli i tři mistři ČSSR. Ti všichni na přeboru zvítězili – mezi muži 
Miroslav Jurek ze Spartaku Uherské Hradiště, na poloviční trati 
mílařů Bohumír Zháňal z TJ Gottwaldov a v ženách Dobroslava 
Žáková z téže jednoty. V kategorii mladších dorostenek získa-
la krajský titul zástupkyně našeho okresu Věra Bušová z Metry 
Blansko. Hlavní závod vytrvalců na 8 kilometrů byl uváděn též 
jako VII. ročník Běhu kolem Adamova.
Lehkoatletický oddíl v  Adamově přestal rokem 1964 fungo-
vat, ale z následujících zhruba dvanácti let se dochovaly zprávy 
o atletických úspěších staršího žactva či dorostu jako reprezen-
tantů škol nebo odboru základní a  rekreační tělesné výchovy 
(ZRTV), resp. Sokola. V polovině šedesátých let se jednalo ze-
jména o Vladimíra Vodvářku (60 m za 7,6 s, skok daleký 558 cm, 
500 m za 1:25 min) a Jindřicha Urbánka (skok daleký a hlavně 
běhy na 300 a 500 m). Doloženo je vítězství J. Urbánka v okres-
ním kole Běhu Mladé fronty v  roce 1967, kterého dosáhl jako 
student blanenské střední školy. Počátkem sedmdesátých let 
výrazně prokázala běžeckou zdatnost Libuše Perestová. V břez-
nu 1971 obsadila na  mistrovství Moravy v  přespolním běhu 
v Havířově ze třiceti účastnic páté místo a vybojovala si tím po-
stup na mistrovství ČSSR. Ještě v tomto roce přestoupila spo-
lu s Janou Pernicovou do Univerzity Brno. Svoji krátkou kariéru 
ukončila v roce 1974. V několika disciplínách (skok do dálky, vrh 
koulí, běhy) prokazovala v letech 1969 až 1972 svůj talent Jarmi-
la Paliánová. Počínaje rokem 1970 se prosazoval na běžeckých 
tratích Antonín Věžník a o něco později také Ivan Kuja. Protože 
oba spojili své atletické budoucnosti s oddílem Spartaku Metra 
Blansko, podám přehled o  jejich výkonech až v závěru celého 
pojednání o atletice. Jako posledního z tohoto období zmíním 
Radka Tomáška, který si zdárně osvojil před několika lety zave-
dený styl ve skoku do výšky a standardně v letech 1973 a 1974 
překonával laťku 160 cm nad zemí, nejvýše skočil 168 cm.
V roce 1974 se Pavel Košťál, dosud především brankář místní-
ho fotbalového mužstva, zúčastnil Mezinárodního maratónu 
míru v Košicích a v krajně nepříznivém počasí zdolal jeho trať 
za 3:16 h. Startoval na něm za Spartak Adamov a stejně tak se 
pod hlavičkou této tělovýchovné jednoty zapojoval od  této 
doby do okresních běžeckých závodů na delších tratích. V roce 
1976 se k němu přidali Jan Veselý, také fotbalista, a Rudolf Pro-
cházka, velmi dobrý lyžař-běžec. Jejich běžecká aktivita vyús-
tila počátkem června roku 1977 v  založení hybridního oddí-
lu lehké atletiky a  orientačního běhu, též označovaného jako 
běhy mimo dráhu. V průběhu několika měsíců se činnost každé 
z obou složek oddílu navýšila na takovou úroveň, že začaly vy-
stupovat samostatně v rámci svých svazů.
Zásadním podnětem pro budoucí rozmach vytrvalostního 
běhu bylo přistěhování Jiřího Neřimy do Adamova v roce 1977. 
Dosud startoval za  Sokol Žabovřesky a  jeho osobní rekord 
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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, eLeK-
TŘINA, PLYN A VODA. Tel. 606 469 316, www.mali-
ribrno-hezky.cz. Živnostníci pro ADAMOV a okolí, platba 
hotově = SLeVA 250,- Kč!

 ♦ 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.

 ♦ Hledám pronájem bytu 1+1 v Adamově /nejlépe Ptačina/. 
Tel.: 724 819 500.

 ♦ Koupíme stavební pozemek v Adamově. Jsme místní, ne re-
alitka. Realitky prosím nevolat. Tel. 732544323

 ♦ Koupíme chalupu nebo chatu k  odpočinku tak 
do 50 km od Brna. Tel: 702087313.

 ♦ Koupím byt 1+kk až 2+1.Telefon: 604508585.

 ♦ Koupíme chatu/ chalupu do 40 km. Tel. 739 871 556

 ♦ Rodina z Brna hledá ke koupi byt 3+1 i větší v Adamově. Tel. 
736 193 420

 ♦ Sečení trávy od 0,65kč/m2, tel.: 608 065 337

 ♦ Majitel zdravotního střediska AZZA hledá zdravotní se-
stru. Pracovní doba max 7-15. V  pátek do  12hod. Nabíd-
ky zasílejte na  e-mail: be.ma@centrum.cz, nebo volejte 
na 778493740.

 ♦ Pronajmeme zahradu u rodinného domu na Kolonce v Ada-
mově. Jsou tam ovocné stromy, vinná réva, drobné ovoce, 
záhony. Levné nájemné podle výnosu. Tel. 722 965 137.

 ♦ Prodám pozemek za  garážemi na  Horce, k  parkování, pří-
padně výstavbě garáže. Výměra 25 m2. Tel. 728 358 391.

na maratónské trati činil 2:43 h. Na mistrovství ČSSR v marató-
nu, které se konalo v srpnu 1978 v Domažlicích, obsadil 29. mís-
to v čase 2:46:47,2 h. V listopadu se J. Neřima zúčastnil v Koši-
cích 5. ročníku silničního závodu na 100 km a vybojoval v něm 
šesté místo časem 7:17:30 h, který by v tabulkách roku 1977 zna-
menal 25. místo na světě a páté v České republice. Další ada-
movský běžec P. Košťál nedokázal v Košicích zlepšit svůj výkon 
9:35:00 h, kterého dosáhl před 5 měsíci na  trati Kuřim – Vír – 
Kuřim.
V  listopadu roku vzniku atletického oddílu byla z  iniciativy 
J. Neřimy založena tradice závodu s názvem „Běh adamovskými 
stráněmi“. Nakonec se termín běhu posunul přes září do koneč-
ného srpna. V jeho ročnících se také několikrát změnila trasa to-
hoto běhu, jejíž délka se nejčastěji pohybovala mezi 10 a 11 km. 
Běhalo se ve svazích kolem vrcholu, na kterém stojí Alexandro-
va rozhledna. Centrem závodu byla tělocvična základní školy 
na Komenského ulici.
V roce 1979 se k dosavadním běžcům připojili Jaroslav Stloukal, 
Přemysl Vespalec a Petr Tománek. Zejména J. Stloukal rapidně 
zlepšoval svoji výkonnost a  v  závěru sezóny dosáhl několika 
pozoruhodných výkonů. Na závodě v Českém Krumlově obsa-
dil na trati dlouhé 25 km 22. místo časem 1:29:23 h. O dva týd-
ny později zaběhl v  pražské Stromovce maratón za  2:40:11  h. 
V obou případech to představovalo zařazení na 2. místo v dlou-
hodobých okresních tabulkách. Počátkem prosince pak uběhl 
na blanenské dráze za hodinu 17 114 m. Z ostatních adamov-
ských běžců předvedl nejhodnotnější výkon J. Neřima rovněž 

na pražském maratónu, k jehož překonání potřeboval 2:46:04 h. 
Dobrých výsledků mezi veterány dosahoval R. Procházka.
Rokem 1980 začala tradice dalšího z pořádaných běhů, kterým 
byl „Kondiční běh Adastu“. Tento běh se konal ve druhé polo-
vině ledna a  nabízel dvě tratě. Delší 30kilometrová se běhala 
na okruhu Adamov – Křtiny – Březina – Kanice – Řícmanice – Bí-
lovice – Adamov, jejíž směr byl ve třetím ročníku obrácen. Kratší 
mívala délku do 10 kilometrů. Centrem byly prostory Spartaku 
Adamov v budově u fotbalového hřiště.
Pokračoval výkonnostní růst J.  Stloukala, který v  květnu 1980 
vylepšil v Moravském Lieskovém na 25kilometrové trati časem 
1:26:25 h nejen svůj, ale i okresní rekord. Počátkem října si pak 
posunul své maximum v maratónu na 2:37:29 h, což mu vyneslo 
na závodě v Ostravě 5. místo.
Úspěšná byla účast tří adamovských vytrvalců na  50.  ročníku 
Mezinárodního maratónu míru v Košicích, kde si všichni zaběhli 
své osobní rekordy. Nejlépe si z nich vedl J. Stloukal, který ob-
sadil 88. místo v čase 2:33:59 h. Jiří Neřima byl v cíli byl klasifi-
kován na 136. místě za čas 2:41:36 h a  i P. Vespalec protnul cíl 
ve velmi dobrém čase 2:54:10 h. Svůj nejlepší maratónský výkon 
ještě zlepšil J. Stloukal o měsíc později na 17. ročníku meziná-
rodního Pražského maratónu, na kterém časem 2:31:47 h vybo-
joval sedmé místo.
Velmi dobrá běžecká výkonnost v této době se projevila umís-
těním 3 členů adamovského oddílu v první desítce okresní sou-
těže vytrvalců roku 1980, ve družstvech pak skončili na druhém 
místě za Sp. Metra Blansko.

-dtk-
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www.realityhynstova.cz
Uvažujete o prodeji 
nemovitosti 
a nevíte si rady? 
Ráda Vám pomohu. 
Spojte se s realitní 
specialistkou 
pro tuto oblast. 
(praxe 14 let).

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

Používám: 3D scan, 
Video prohlídky, 
Foto staging...

Jsem tu 
pro Vás

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ 

aktuálně 86 programů z toho 57 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2020 a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

Zřízení internetu ZDARMA | ADA-NET pro seniory  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 57 HD programů
až 86 TV programů
celkem již v ceně služeb internetu !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

Placené TV balíčky je možné objednat bez závazku na libovolnou dobu (i na pouhý měsíc v roce). Dostupné za jednu cenu na všech zařízeních.

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

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

CZ
Užívejte ZDARMA v rámci svého tarifu bezplatně ADA-NET sledování TV až 7 dní zpětně !!! Včetně 

uložení až 50 hodin nahrávek !!! To vše pro vás aktuálně až do konce května 2020 !!! Žádné smlouvy, 
žádné závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení současně v ceně. Sledujte 
svou nabídku TV kdekoliv v ČR/EU. Volby placených programů jsou plně na Vás, nevztahují se na ně 

žádné časové závazky. Kdykoliv doběhne předplacená doba, máte jejich obnovení plně v rukou.


