ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
ROČNÍK XV

ČÍSLO 06/2018

ČERVEN 2018

ZDARMA

Adamovští rybáři - ve spolupráci se Zlatou
zastávkou Adamov, Hasiči města Adamov
a za podpory města Adamov - zvou malé i velké

v sobotu 2. 6. na

oslavu dne dětí
dětské rybářské
závody u splavu

odpoledne na Sklaďáku
začátek 14.00

7.30 - 8.00 prezentace • začátek
závodů 8.15 • slavnostní vyhlášení
výsledků 12.15
Ceny skoro pro každého
a občerstvení pro všechny
zajištěno!

atrakce, hry a soutěže pro děti • malování
na obličej • ukázky hasičské techniky
• lanovka • stříkací domeček • ukázky
vojenské techniky ADAHOS a Spolku
vojenské techniky • chutné rybí speciality
hladovým - tekutiny žíznivým ...

... a na závěr ohňostroj

Akci sponzorují:
město Adamov, Tenza Cast a.s., Gama J+P Adamov, Adavak s.r.o.

50 let MHD v Adamově
neděle
3.
června
2018
výročí si připomeneme jízdami historickým
autobusem Škoda 706 RTO po trase linky

Jízda autobusem je zdarma, cestující obdrží
označenou pamětní jízdenku.
Z každé jízdy bude vylosováno číslo vydané jízdenky
a její majitel obdrží tričko s logem akce. Losování
se uskuteční v 17 hodin na prostranství před
A–centrem poblíž historického autobusu. Nepřítomní výherci si budou moci vyzvednout tričko
dodatečně na sekretariátu městského úřadu.

Dětem budou rozdávány při jízdě nebo v blízkosti
historického autobusu nafukovací balónky s logem
akce.
Kromě jízd bude autobus přístupný
k prohlédnutí veřejnosti na stanovištích:
Ptačina, točna 13.35 – 14.00 h
Horka točna 10.35 – 10.50 h
A-centrum 12.15 – 12.45 h a 14.43 – 15.13 h
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Přepravu
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Tč 3
Tč 3
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... 16 13
... ...
...13 ...
...
... ...
... od
...
... ...9 44 ......... .
9 44
15 ...
16
př
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příjezdu
v neděli
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...
...ve13
...
... 15
...
...
...
... 2...
...vozidle
...
... avotarifu
ezdu
vlaku
4727
nejvýše
Adamov,žel.st.
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...... ...
...... 11
...90837 9...37
... 13
...
... 15
...
... ...
... 3515 35
... ...... ...
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Kalendář akcí
Datum

Akce

Pořadatel

30.5.2018

15:00

Malování na sklo

Městský klub mládeže

31.5.2018

18:00

SLAVNOSTNÍ KONCERT

MKS Adamov

2.6.2018

14:00

Dětské rybářské závody u splavu a zábavné odpoledne na Sklaďáku

Město Adamov

3.6.2018

09:20

50 let Městské hromadné dopravy v Adamově historickým autobusem Škoda
706 RTO, r.v. 1966

Město Adamov

3.6.2018

16:30

Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Bořitov

FK Adamov

5.6.2018

16:00

Šipkový turnaj ke dni dětí

Šipkový klub Adamov

7.6.2018

16:00

Vodní přestřelka

Městský klub mládeže

12.6.2018

14:00

Tvořivá dílna

Městský klub mládeže

16.6.2018

16:30

Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Olomučany

FK Adamov

22.6.2018

16:00

Rozloučení se školním rokem

Městský klub mládeže

24.6.2018

16:00

Zájezd: MARTINO HAMMERLE BORTOLOTTI - operní koncert ve Valticích

MKS Adamov

13.7.2018

19:00

Open Air Adamov 2018 - hřiště Ronovská

Miloslava Peterková

21.7.2018

10:00

Gulášový festival a Rocková letní noc na Sklaďáku

Akce v okolí

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.

POPLATKOVÉ OBDOBÍ 2018
Připomínáme občanům, že se blíží konec splatnosti poplatků za odpad a psa na r. 2018, a to do 30. 6. 2018.
Výše sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů činí 600,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1.
2016. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny.
Tato poplatková povinnost se týká také osob, které mají
na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tato poplatková
povinnost vznikla 1. 1. 2013.
Dále se poplatková povinnost týká cizinců, kteří mají
na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt ve městě na dobu delší než 90 dnů.
Informace pro platbu v hotovosti na pokladně: PLATBA ZA ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA RODINU ANI BYT, ALE
NÁZEV POPLATKU
POPLATEK ZE PSŮ
rodinný dům
ostatní místa
KOMUNÁLNÍ ODPAD
ZAHRÁDKY

ZA OSOBU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA KTERÉ CHCETE ÚHRADU PROVÉST.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00
– 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 191360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz. uvedené poplatky v tabulce.
Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: silvie.muckova@adamov.cz identifikační údaje (jméno, příjmení,
RČ) poplatníků, za které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM
PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

SPLATNOST SAZBA POPLATKU
za 1. psa za 2. a každého dalšího psa téhož držitele
30. 6. 2018
300,- Kč
450,- Kč
30. 6. 2018
150,- Kč
225,- Kč
30. 6. 2018
700,- Kč 1 000,- Kč
30. 6. 2018
200,- Kč
300,- Kč
30. 6. 2018
600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 4/2015
31. 1. 2018
dle uzavřené smlouvy

POZNÁMKA
SS 1341002018
Důchodce
Důchodce
SS 1340002018
SS 10122131
Odbor ekonomický
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města
Adamova
Na 80. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 3.
2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 7. jednání Komise
sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 13. 3. 2018.
Městskému kulturnímu středisku Adamov a Základní škole
a mateřské škole Adamov, příspěvkovým organizacím, byly
schváleny roční účetní uzávěrky za rok 2017.
Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o finančním transferu SVJ zapojených do projektu pro rok 2018 na údržbu veřejné zeleně a chodníků v okolí bytových domů na pozemcích
ve vlastnictví města.
Městskému kulturnímu středisku byl předán drobný hmotný
dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 93.511,- Kč pořízený
v rámci modernizace interiéru MKS.
Rada města Adamova neschválila žádost o poskytnutí neinvestiční dotace, o kterou požádala ZO ČSOP Zelené Vendolí
a žádost o příspěvek Oblastní charity Rajhrad.
Bylo schváleno poskytnutí finančních darů Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, paní Lucii Zavažanové
na pořádání akce „Pálení čarodějnic“, zapsanému spolku KOLO-KOLO na jeho činnost v r. 2018, Svazu tělesně postižených
v ČR a FK Adamov na projekt „Podpora mládežnických halových turnajů“.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2018.
Na 82. schůzi Rady města Adamova konané dne 2. 5.
2018 Rada města odvolala k 31. 5. 2018 Ing. Dagmar Petlákovou z členství v Kulturně informační komisi a v Komisi pro přidělování bytů. Členem Kulturně informační komise byl od 1. 5.
2018 jmenován Lukáš Malý a členkou Komise pro přidělování
bytů byla k 1. 6. 2018 jmenována Věra Jenyšová.
Se společnosti E.ON Energie, a. s. byla uzavřena smlouva
o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady
Small business a se společností E.ON Distribuce, a. s. Smlouva
o zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy.
Byla schválena smlouva o zřízení služebnosti mezi Městem
Adamovem a firmou ABLE agency, s. r. o.
Ke smlouvě o poskytování uživatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS s licenčním číslem 92056 byl
uzavřen Dodatek.
Ke Smlouvě o technické podpoře byl uzavřen Dodatek zohledňující ustanovení Nařízení Evropského parlamentu.
Se Šipkovým klubem Adamov byla uzavřena nájemní smlouva
na krátkodobý pronájem části pozemku p. č. St. 821.
Rada města Adamova vzala na vědomí předložený zápis z 38.
schůze Kulturně informační komise konané dne 17. 4. 2018.
Na vlastní žádost byl schválen návrh na vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o pronájem bytu.
Byl schválen záměr pronájmu nebytových prostor v Domě služeb (prodejna potravin) na ulici Družstevní a záměr dát do výpůjčky část nebytových prostor v provozní budově v areálu
koupaliště (občerstvení).
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Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 4/2018 a položkové
znění Rozpočtového opatření č. 2/2018, dále vzala Rada města
na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2018.
Rada města vzala na vědomí informaci o vyplacení odměny
z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN, a. s. ze dne
17. 4. 2018. Příjemcem odměny, dvou kamer se záznamovým
zařízením, bude společnost GAMA J+P, s. r. o.
Na 24. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 2. 5. 2018, byly vzaty na vědomí zápisy z 23. jednání
Finančního výboru konaného dne 25. 4. 2018 a z 14. jednání
Kontrolního výboru konaného dne 19. 3. 2018.
Na základě žádosti Okresního soudu v Blansku byli zvoleni
Bc. Libuše Špačková, paní Věra Dosedlová a Mgr. Miroslav Kučera do funkce přísedících Okresního soudu v Blansku pro volební období 2018 až 2022.
Zastupitelstvo města Adamova neschválilo záměr odprodeje
části pozemku parc. č. 512/4.
Bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000,Kč Moravskému rybářskému svazu, z. s., pobočnému spolku
Adamov, na jeho činnost v r. 2018 spočívající v zarybnění, pořádání dětského dne apod.
Zaměstnankyni MěÚ Adamov byla poskytnuta zápůjčka ze sociálního fondu Města Adamova.
Na spolufinancování sítě sociálních služeb bylo schváleno poskytnutí příspěvku Městu Blansku ve výši 146.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření
č. 2/2018.
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí povinnost
spolufinancování Pečovatelské služby města Adamova jako
služby zřízené Městem Adamov v souladu s aktuálně platnými „Pravidly řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních
služeb“ z rozpočtu města Adamov.
Byla projednána stížnost a další podání na starostu města
Adamova pana Bc. Romana Piláta, MBA.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
09. 05. 2018 Vlasta Gernešová, 70 roků, Komenského 9
10. 05. 2018 František Hloušek, 89 roků, Opletalova 32
10. 05. 2018 Milada Bendová, 84 roky, Údolní 2
13. 05. 2018 Antonín Podrabský, 75 roků, Sadová 23
14. 05. 2018 Jaroslava Nossová, 75 roků, Petra Jilemnického 4
16. 05. 2018 Jaroslava Minaříková, 86 roků, Zahradní 6
18. 05. 2018 Lubomír Benda, 91 rok, Údolní 2
24. 05. 2018 Antonín Václavek, 85 roků, Krátká 7
30. 05. 2018 Marie Zelíková, 89 roků, Komenského 25
31. 05. 2018 Ing. Alois Stejskal, 88 roků, Opletalova 28
Úmrtí
19. 04. 2018 František Pisk, roč. 1927, Komenského 19
25. 04. 2018 Libuše Bavlnková, roč. 1936, Komenského 1
27. 04. 2018 Jaroslava Burešová, roč. 1935, Údolní 2

Informace ze svodky událostí
MP Adamov
Vybrané události z dubna 2018 konkrétně:

♦♦ Strážníci byli upozorněni na vozidlo uzamčené velice svérázným způsobem. Klíče zůstaly ponechány v zámku dveří. Jelikož bylo zjevné, že se nejedná o úmysl, zkontrolovali strážníci
uzamčení vozidla a klíče uschovali na služebně MP Adamov.
Na vozidlo umístili informační ceduli a poté již jen čekali, až
je navštíví ,,roztržitý“ řidič, což se také stalo. Řidička ve spěchu zapomněla řádně zkontrolovat vozidlo a nebýt všímavých
občanů, mohlo dojít lehce k jeho odcizení. Strážníci ženě klíče
předali a ta se mohla spokojeně vydat na cestu domů.
♦♦ Během denní služby přijali strážníci informaci o tom, že
v jednom z bytových domů na ul. Družstevní by se měl nacházet muž, který je osobou hledanou policií. Strážníci se ihned
vydali na místo, kde se jim zanedlouho podařilo muže vypá-

trat uvnitř výtahu. Prokázáním totožnosti bylo zjištěno, že se
opravdu jedná o hledanou osobu, a proto muž odcestoval přivolanou hlídkou PČR Blansko.

♦♦ K poškozené skleněné výplni vyráželi strážníci po upozornění stálou službou OO PČR Blansko na Smetanovo náměstí.
Znám byl i hrubý popis osoby, která se měla dopustit uvedeného jednání. Na místě provedli strážníci pátrání po okolí, kde
nalezli muže odpovídajícího popisu, který se navíc k poškození skleněné výplně přiznal. Věc byla dále předána hlídce OO
PČR Blansko.
♦♦ Ke zraněnému muži, zjevně pod vlivem alkoholu, vyjížděli
strážníci na Smetanovo náměstí. Muž ležel na trávě před restaurací a stěžoval si na bolest na hrudníku. Potvrdil také, že
si dal pár piv. Na místo byla přivolána ZZS ke zhodnocení jeho
zdravotního stavu. Muž byl poté převezen k odbornému lékařskému ošetření.
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Události ve městě
Květinová výzdoba poprvé
od letošního roku
Od letošního roku bude ve městě realizována květinová výzdoba na různých místech v Adamově. Květiny budou umístěny na zastávkách MHD Horka (po rekonstrukci), Ptačina a Ná-

draží. Dále pak na mostě přes řeku Svitavu, podél krajské silnice. V přípravě je rovněž výzdoba na ul. Fibichova v místě nově
vznikající gabionové plochy podél silnice. Věříme, že toto další
opatření vylepšení vzhledu našeho města se vám bude líbit.
Děkuji všem spolupracujícím osobám, kteří se na tomto projektu podílejí.
Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města
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Cyklistický výlet na Parní
Olympii

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V KOLE - KOLE, z. s.

Kdy: 3. 6. 2018
Sraz: ve 12 hodin na vlakovém nádraží v Adamově
Přidejte se k nám a společně vyrazme na další výlet. Tentokrát
na 7. ročník mezinárodního setkání železničních modelů velkých měřítek, parních strojů a historických autobusů u brněnského nákupního střediska Olympie.
Cesta vedoucí kolem řeky Svitavy je nenáročná a vhodná i pro
děti.
Za skupinu přátel S kolem kolem Adamova
Lukáš Malý (720 562 782).

Máte dítě ve věku 2,5 - 10 let a chcete mu poskytnout kvalitní základy, na kterých se dá v budoucnu dále stavět? Přijďte
mezi nás.
Nabízíme odpolední aktivity pro hudební, taneční a výtvarný rozvoj Vašeho dítěte.
Kvalifikovaní lektoři, individuální přístup, důraz na osobnostní rozvoj.
Jedinečná šance vyzkoušet si všechny aktivity a vybrat pro
dítě tu nejvhodnější.

V PÁTEK 15. 6. 2018 OD 16
Aktuální informace o plánovaných výletech naleznete na face-DENDO
19 HODIN!
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
ve spolku KOLO-KOLO, Mírová 493
bookové skupině S kolem kolem Adamova.
- proběhnou taneční, hudební a výV KOLE
- KOLE, z. s.
Fotografie z posledního výletu
tvarné dílničky pro děti
Cesta za knedlíkem do Blučiny
- zápis do dopoledních i odpoledních aktivit
- více
www.kolokoloadamov.cz
Máte dítě
vena
věku
2,5 - 10 let a chcete mu poskytnout kvalitní základy,
na kterých se dá v budoucnu TĚŠÍME
dále stavět?
Přijďte
mezi nás.
SE NA
VÁS…BALÓNKY
PRO DĚTI
A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Nabízíme odpolední aktivity pro hudební, taneční a výtvarný rozvoj
Vašeho dítěte.
Kvalifikovaní lektoři, individuální přístup, důraz na osobnostní rozvoj.
Jedinečná šance vyzkoušet si všechny aktivity a vybrat pro dítě tu
nejvhodnější.

Akce v MKM – Přednáška
o včelách a medu

V PÁTEK 15. 6. 2018 OD 16 DO 19 HODIN!
ve spolku KOLO-KOLO, Mírová 493

- proběhnou taneční, hudební a výtvarné dílničky pro děti
- zápis do dopoledních i odpoledních aktivit
- více na www.kolokoloadamov.cz

VOLNÝ BYT v Domě
s pečovatelskou službou
na ulici Komenského 1

TĚŠÍME SE NA VÁS…BALÓNKY PRO DĚTI A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

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 uvolnily dva byty, a to
••jednopokojový byt č. 11 ve 2. nadpodlaží, který je bezbariérový
••jednopokojový byt č. 24 ve 3. 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 31. 5.
2018 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 na telefonním
čísle 516 499 624 nebo 602 788 015.
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Úspěchy adamovských
mažoretek
Již šest let funguje taneční skupina mažoretek v Adamově. Letošní sezóna je pro nás naprosto báječná. Sběr pohárů a medailí pro školní rok 2017/2018 odstartovala pětice kadetek již
14. 10. 2017 v Moravských Budějovicích, kde ještě s loňskou
taneční choreografií získala 3. místo. Následovala řada perných tréninků starších i mladších děvčat, kdy jsme pracovaly
na soutěžních formacích pro letošní rok. Rodiče a řada adamovských občanů mohla taneční sestavy premiérově zhlédnout
na školním a městském plese v Adamově.
Z Letovic, kde se 10. 3. 2018 konala mezinárodní taneční soutěž, dovezly kadetky (Adéla Dobešová, Kateřina Kavanová, Michaela Kavanová, Tereza Ličková, Karin Pernicová) do Adamova zlato. Svůj talent opětovně obhájily v soutěži O pohár města Kunštátu a Letovic, který se konal 28. 4. 2018. Tato děvčata
opět odjížděla se zlatými medailemi na krku. Čtveřice mladších mažoretek (Anita Jelínková, Viktorie Kouřilová, Stanislava
Kubínová, Nela Kupková) ve své kategorii Little Kadet vyhrála
stříbro, takže radost byla opravdu dvojnásobná.
Obě miniformace čeká ještě 26. 5. 2018 soutěž v Brně ,,O brněnskou dračici“, kam každoročně děvčata jezdí. Vidět je také
můžete 3. 6. 2018 na mažoretkové přehlídce v Letovicích. Sem
jezdíme již od prvního roku společného působení a pro mě,
jako trenérku a bývalou členku mažoretek v Letovicích, to je
srdeční záležitost. Úspěšné zakončení naší taneční sezóny
bude v Adamově 22. 6. 2018, kdy v rámci události ,,Rozloučení
se školním rokem“ všechny mažoretky vystoupí se svými soutěžními choreografiemi, kterými letos tak úspěšně reprezentovaly město Adamov.
Tímto chci také poděkovat sponzorům a zejména rodičům,
kteří své dcery plně podporují.
Michaela Tesařová Dis.
Trenérka MAŽORETEK ADAMOV
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Pálení čarodějnic
na Sklaďáku
V pondělí 30. dubna se uskutečnil druhý ročník pálení čarodějnic v Adamově na Sklaďáku, které pořádala restaurace Hradní
ve spolupráci s nízkoprahovým centrem pro děti a mládež Zlatá zastávka. Tento ročník byl výjimečný stavěním májky. Začátek akce byl v 15:00 hod., kdy začaly soutěže pro děti, o které
se staraly právě děti a tety ze Zlaté zastávky. Děti dostávaly
za splnění úkolů sladké odměny. Poté byla vyhlášena nejstrašidelnější čarodějnice. Ve večerních hodinách se zapálila vatra
s čarodějnicí. Večerní zábavu doprovázela kapela ,,Prorock´´.
Budeme se na Vás těšit i v příštích ročnících.
Darča a Lucie 
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Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov,
www.adamov.cz,
mkm@adamov.cz

AKCE na ČERVEN
Čtvrtek 7. 6. 2018
VODNÍ PŘESTĚLKA
Oblíbená vodní přestřelka pro všechny děti (i dospělé). Akce
se bude konat na hřišti P. Jilemnického od 16:00 hodin. Budete
potřebovat vodní pistolky a děla.
Úterý 12. 6. 2018
TVOŘIVÁ DÍLNA
Od 14:00 hodin v prostorách MKM. S sebou si přineste krepové papíry.
Pátek 22. 6. 2018
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Na hřišti P. Jilemnického se bude konat zábavné odpoledne
plné her a soutěží nejen pro školáky. V programu vystoupí taneční skupina Tropic Adamov. Začátek v 16:00 hodin.

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 2018
Sobota 2. 6. Den dětí na Sklaďáku s rybáři
Středa 6. 6 Beseda na téma „Hambáč nebo párek
v rohlíku“? Kde je méně kalorií....
Fastfoodové potraviny aneb co je menší zlo…..
Pondělí 11. 6. Ukázka správného posilování a cvičení
s Majkynem
Pátek 15. 6. Příprava nealkoholických drinků pro letní
osvěžení
Pátek 22. 6. Výroba koláže ZZ
Pátek 29. 6. Odměň se za vysvědčení – Upeč si svého
š-pizza šneka
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Přijďte se podívat
na sokolský slet!

Krajský slet jihomoravských sokolských žup bude zahájen
v neděli 10. června 2018 ve 13 hodin na Komenského náměstí v Brně, kdy bude na Besedním domě odhalena pamětní
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deska k 100. výročí republiky. Poté slavnostní průvod sokolů
projde centrem města na stadion Sokola Brno I na Kounicově
ulici. Ve 14:30 hod. zde bude zahájeno sletové vystoupení slavnostním nástupem historických praporů a víc jak 2 500 cvičenců pak předvede skladby, připravené pro XVI. všesokolský slet,
který se uskuteční v prvním červencovém týdnu v Praze.
Na sletu vystoupí ti nejmenší sokolíci, kteří spolu s maminkou, tátou či babičkou předvedou roztomilou skladbu Méďové, předškoláci se představí v hravé skladbě nazvané Noty,
kdy dětem - notám slouží jako osnova natažené gumy, mladší
žákyně v červených trikotech ke svému cvičení využijí molitanové kladinky a doprovázet je budou písničky z muzikálu
V peřině. Ti o trochu větší ukáží svoje gymnastické, atletické
a taneční dovednosti ve skladbě Děti, to je věc! A skladba Cirkus pro starší žactvo už obsahuje kromě gymnastických prvků
také artistické výkony, tak jak to ve správném cirkuse má být.
Bavit se budou cvičenci i diváci.
Moderním tanečním směrem Hoop dance, a to tancem s obručí, se inspirovaly autorky skladby Siluety, kterou na sletu předvedou dorostenky a ženy v krásném růžovo fialovém oblečení.
Oslavou společného tance je i další skladba pro ženy, Ženobraní, postavená na písních Čechomoru a Fleretu.
Mužský prvek vnese do sletového odpoledne skladba Borci,
která je zaměřena na pohybovou současnost kondičního cvičení s využitím tradičních prvků naší tělesné kultury a nebude
chybět ani silová gymnastika. Emocionální prožitek přinesou
opakované motivy slavné skladby „Přísaha republice“ z X. všesokolského sletu v roce 1938.
Pro ženy a seniorky je určena skladba Cesta. Cvičení doprovází
známé country písničky, a protože všechny sokolky jsou báječné ženské, tou závěrečnou je Báječná ženská zpívaná Michalem Tučným.
V Brně přivítáme také hosty z pražských žup, kteří předvedou
klasicky pojatou skladbu Vivat Vivaldi.
„Stretnutie a rozchody“ je ústřední myšlenka česko-slovenské
koedukované skladby Spolu v netradičním pojetí choreografie. Výsledný dojem podtrhuje řešení úborů v národních barvách.
Senioři a seniorky v klasickém oblečení Věrné gardy podpoří tradici Sokola a význam výročí 100 let vzniku republiky
a ve skladbě Princezna republika na hudbu Karla Hašlera důstojně vzdají poctu naší republice.
Prožít příjemné sportovní odpoledne vás zvou cvičenci z šesti
jihomoravských sokolských žup, a to ze Sokolské župy Dr. Bukovského, Dr. Jindry Vaníčka, Jana Máchala, Krále Jiřího, Pernštejnské a Slovácké.
Tak se přijďte podívat!

Zlatá včela Adamov 2018
Jak jsme avizovali v květnovém vydání Zpravodaje města
Adamova, proběhla v našem městě v sobotu 5. 5. 2018 vědomostní soutěž mladých včelařů Zlatá včela. V roce 2018 to
byl již jubilejní 20. ročník této soutěže a Český svaz včelařů,
zástupný spolek Základní organizace Adamov (dále jen ČSV,
z. s. ZO Adamov) byl pořadatelem dvou těchto ročníků, a to
v roce 2014 a v letošním roce 2018. Zlatá včela je celorepubliková aktivita koordinovaná ČSV konkrétně poradním orgánem této organizace, a to Komisí pro práci s mládeží, ve které
má ČSV, z. s. ZO Adamov svoje zastoupení, a to osobou předsedy ZO. Soutěž Zlatá včela při svém organizačním zabezpečení

Vítězové v mladší kategorii

Vítězové ve starší kategorii

Nástup před zahájením vlastní soutěže

Psaní testu ze všeobecných znalostí

respektuje územně právní rozdělení naší republiky, a to podle
krajů. Podle počtu účastníků soutěže v jednotlivých krajích
a věkových kategorií je podle postupového klíče dán počet
účastníků republikového kola. Pro rok 2018 v obou věkových
kategoriích postupuje do republikového kola 36 dětí na základě jejich umístění v krajských kolech.
Stejně jako v roce 2014 proběhla soutěž i v tomto roce na ZŠ
a MŠ na ulici Komenského. Presentace soutěžících spojená
s podáním snídaně a svačinového balíčku probíhala od 7:30
do 9:00 hodin. V 9:00 hodin proběhlo slavnostní zahájení v tělocvičně ZŠ s rozdělením soutěžících do 6 skupin jednak podle
věku a příslušnosti k jednotlivým včelařským kroužkům. Poté
se soutěžící rozešli do tříd a začala vlastní soutěž vyplňováním testu všeobecných znalostí a testu z anatomie včely medonosné. Testy byly odevzdány v 10:00 hodin a následně byla
zahájena druhá část soutěže, která probíhala již ústní formou
a byla ukončena v 12:30 hodin. Poté následoval oběd a v 13:30
slavnostní vyhlášení výsledků v tělocvičně školy. Odpolední část již byla odlehčující a zaměřená na navázání kontaktů
a přátelství mezi dětmi. V rámci této části byl před budovou
školy přistaven autobus, který dopravil soutěžící k jeskynnímu
systému Výpustek, kde byla zajištěna jednak prohlídka jeskynního systému, ale i výstava Jeskyně a člověk.
V Adamově se soutěže Zlatá včela zúčastnilo celkem 92 dětí,
a to v mladší kategorii 1. – 5. třída 54 dětí, a ve starší kategorii
6. – 9. třída 38 dětí. Počet postupujících navzdory rozdílnému
počtu dětí ve věkových kategoriích byl stanoven na první tři.
Soutěžilo se celkem v pěti disciplinách a všeobecné znalosti
formou testu, anatomie včely medonosné rovněž formou tes-

tu a dále to bylo poznávání rostlin včetně jejich včelařského
významu, poznávání včelařských pomůcek a jako poslední
byla včelařská praxe s využitím fotoplástů. Maximální bodový zisk v mladší kategorii byl 90 bodů a ve starší kategorii 100
bodů. Bodový rozdíl mezi oběma kategoriemi byl dán rozdílným počtem otázek v testu všeobecných znalostí. U mladší kategorie 20 otázek a u starší kategorie 30 otázek. V dalších disciplínách byly otázky v obou kategoriích shodné.
V mladší kategorii se na prvním místě umístila Rozálie Havlínová ze včelařského kroužku mládeže (dále jen VKM) VKM
Bílovice nad Svitavou (vedoucí Rybář) s počtem 73 bodů.
Na druhém místě se umístila Lucie Kyzlinková z VKM Brno
– Žabovřesky (vedoucí Pavlíček) s počtem bodů 62. Na třetím
místě se umístil Vincent Drozd z VKM Brno – Pastelka s počtem bodů 59 (vedoucí Drápelová).
V kategorii starších žáků se na prvním místě umístil Martin
Ondrouch z VKM Bílovice nad Svitavou (vedoucí Rybář) s počtem 98 bodů. Na druhém místě se umístil Jan Štrajt z VKM
Sloup (vedoucí Doležal) s počtem bodů 90. Na třetím místě
se umístil Jaroslav Haška z VKM Neslovice (vedoucí Kraus)
s počtem bodů 87.
Na tomto místě je nutné ocenit nejen za účast, ale i za umístění další členy VKM které jsou odborně vedeny členy ČSV, z. s.
ZO Adamov. Jsou to především členové VKM Adamov (vedoucí Rybář) sourozenci Bezchlebovi Anetka a Tomášek v mladší
kategorii a Kolář Jarek, Matula Anton a Růžičková Ivana v kategorii starších žáků. Jejich umístění a bdové hodnocení bylo
následující: Bezchlebová Aneta 17. 46 bodů, Bezchleba
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Tomáš 22. 44 bodů, Kolář Jarek 8. 75 bodů, Matula Anton
14. 68 bodů a Růžičková Ivana 22. 54 bodů.
Další VKM, který je pod odborným vedení ČSV, z. s. ZO Adamov
je VKM Bílovice nad Svitavou (vedoucí Rybář) jehož členům
patří rovněž poděkování za účast. Umístění a bodové ohodnocení jejich členů bylo následující: Havlínová Rozálie 1. 73
bodů, Teplá Jana 8. 52 bodů v mladší kategorii a Ondrouch
Martin 1. 98 bodů, Novotný Tomáš 5. 86 bodů a Kala Jakub 28. 45 bodů. Svými výsledky tento kroužek patřil ze všech
zúčastněných kroužků v oblasti odborných znalostí k nelépe
hodnoceným.
Třetím kroužkem, který je pod odbornou garancí ČSV, z. s. ZO
Adamov je VKM Brno – Plovdivská (vedoucí Šťastná). Tento
kroužek zahájil svoji činnost teprve ve školním roce 2017/18
a přesto děti získaly již dostatek odborných znalostí a odvahy k účasti v soutěži. I jim patří poděkování za celoroční práci
a účast na soutěži. Jejich umístění a bodové hodnocení bylo

následující: Křenek Tomáš 19. 45 bodů a Nadaud Jáchym
21., který měl rovněž 45 bodů. Oba tito soutěžící byli v kategorii mladších žáků. Pokud byl u soutěžících shodný počet bodů
jako v tomto případě, o pořadí rozhodoval test všeobecných
znalostí, který v tomto případě vyzněl příznivěji pro Tomáše
Křenka.
Na závěr patří poděkování Českému svazu včelařů a Jihomoravskému krajskému úřadu za finanční zabezpečení celé soutěže. Poděkování patří rovněž firmám ADAST Systems, a. s.
Adamov, Tenza cast, a. s., EK-Industy, a. s. a firmě Adasped, s.
r. o. za poskytnutí věcných darů. Každý z účastníků soutěže,
včetně doprovodu dospělých obdržel drobné dárky včetně
hodnotné lentikulární – 3D mapy centrální části Drahanské vrchoviny za účelem propagace regionu.
doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.
předseda ČSV, z. s. ZO Adamov

Kultura
Vzpomínka
Osud nevrací, co vzal, jen bolest
v srdci, a v očích slzy zanechal.
Dne 31. května uplynuly čtyři roky, co nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr, otec
a strýc, pan Petr Šedý.
S láskou a úctou stále
vzpomínají maminka,
sestra Ivana a bratr
Radek s rodinou.
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Dne 14. června vzpomeneme
druhé smutné výročí úmrtí
paní Marie Hlouškové.
Stále vzpomínají manžel,
synové a dcera s rodinami.

Dne 5. června si připomeneme druhé smutné výročí úmrtí
naší drahé maminky a babičky,
paní Věry Caskové.
Děkujeme všem, kdo jí věnují tichou vzpomínku.
Dcery Alena a Věra
s rodinami.

Dne 17. června uplyne čtvrté
výročí úmrtí mého manžela
pana Františka Vašíčka.
Kdo jste ho znali, věnujete mu
prosím tichou vzpomínku.
Děkuje manželka s rodinou.

Dne 7. června uplyne rok, co
nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček, pan František Cigánek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku všem
děkuje syn s rodinou.

Dne 26. června vzpomeneme
třetí 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.

Pozvánka na výstavu
Antonín Schumann –
Výstava k 150. výročí
narození autora

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve výstavní síni Společenského
centra MKS v Adamově výstavu k 150. výročí narození Antonína Schumanna,
známého malíře a čestného
občana Adamova. Výstava se koná pod záštitou
starosty města Adamova
Bc. Romana Piláta, MBA.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 10. června
v 15:00 hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav Budiš, v hudební části vystoupí František Kratochvíl – klavír a Eva Škodová –
housle. K návštěvě jste zváni od 10. 6. do 19. 6. 2018, a to v pondělí – pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00
hodin. V sobotu je zavřeno.
Antonín Schumann patřil mezi významné malíře, kteří
ve svých dílech zachycovali proměny Adamova a jeho okolí
v průběhu první třetiny minulého století. S jeho díly se mohla adamovská veřejnost seznámit na dvou souborných výstavách. První uspořádal Historicko-vlastivědný kroužek při příležitosti oslav 600. výročí železářské tradice v roce 1960. Druhou
připravil HVK v lednu 2000 a zúčastnila se jí jeho jediná vnučka
Marie Kratochvílová z Brna. Na vernisáži výstavy obdržela Pamětní list jako důkaz, že si Adamov díla Antonína Schumanna
váží. S velkým ohlasem se setkal i kalendář s obrazy A. Schumanna, který město vydalo na rok 2001. S jeho obrazy se mů-

žeme setkat jak v soukromých sbírkách, tak i na Městském úřadě v Adamově.
Antonín Schumann se narodil 30. května 1868 v Cítově
v okrese Mělník. Vyučil se zámečníkem, později vystudoval
soukromou obchodní školu. Jako mladý úředník nastoupil
do pražské akciové strojírny Ruston. Přestože měl příslib přijetí ke studiu malby na Akademii v Praze, musel dát přednost
zaměstnání u firmy. V roce 1910 byla část strojírny Ruston
převedena do Hradce Králové a část do Adamova, kam přešel
také Antonín Schumann. Zde se po práci plně věnoval malování. Zvláště po penzionování ho bylo možno potkávat s taškou a paletou při malování krajiny, zvláště motivů z Adamova a okolí. Nezištně však maloval i kulisy, dekorace a plakáty
pro divadelní ochotníky Dělnického domu. Byl rovněž autorem opony s historickým námětem Oldřich a Božena pro nově
postavený dělnický dům v roce 1921. Jeho oblíbenou činnost
přerušila choroba dva roky před smrtí. Zemřel 12. listopadu
1936 a je pochován v rodinné hrobce v Adamově.
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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/

Na červen jsme pro vás
připravili:
ÎÎ4. června 2018
Zájezd do blanenského kina
na film: TEAMBUILDING

Zveme vás do blanenského kina na nový český film Jána Nováka.
Hrají: L. Mejzlík, A. Stropnická, M. Hruška, M. Dejdar, A. Bendová, D. Morávková ad.
Začátek promítání: v 17:30 hodin
Bližší informace při přihlášení.
Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního
města vyráží na tři dny do hor, na tolik moderní teambuilding.
Cílem je utužení kolektivu, vypilování pracovních schopností
a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele, který se
rozhodl nastartovat kariéru tím, že pokročí na ředitelství pobočky v krajském městě. K povýšení potřebuje pozitivní hodnocení
ve všech oblastech, i pro něj do této doby naprosto opomíjeném
segmentu jako jsou manažerské činnosti. Většina zaměstnanců
vůbec netuší, co je čeká. Představují si školní výlet placený firmou,
jenomže…

ÎÎ7. června 2018
TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…

Společenské centrum MKS, Komenského 6
Přijměte pozvání na další setkání s trojicí hostů, kteří mají zajímavé povolání nebo koníčka.

14

Opět vás čeká jednoduchá indicie, která by vám měla pomoci
zjistit, co naši hosté dělají. Poté následuje beseda s nimi a prostor bude i pro vaše dotazy.
Začátek akce: v 17:00 hodin
Vstupné: 30 Kč

ÎÎ8. června 2018
DĚTEM K MDD: ZPÍVÁNÍ O LÉTU
S BRNĚNSKÝMI PÍSNIČKOVÝMI TETINAMI

Společenské centrum MKS, Komenského 6
••v 9:00 hodin pro
MŠ Jilemnického
••v 10:15 hodin
pro MŠ Komenského
Také MKS Adamov má pro děti
připraven dárek
k MDD. A jaký jiný
může od nás dárek
být, než pohádkový a písničkový… Vstup zdarma.
To, že zpívat se dá o čemkoli, dokazují všechny pořady, se kterými
tetiny vystupují pro děti z mateřských škol. Cca v 50 minutách se
malí kamarádi dozví o všem možném, zazpívají si, zasmějí se, seznámí se se spoustou hudebních nástrojů, společně hrají pohádky, rytmizují a aktivně se podílejí na celém pořadu.

ÎÎ16. června 2018
Sobotní setkání s pohádkou:
MALÁ MEDVĚDÍ POHÁDKA

Začátek představení: v 16:00 hodin ve Společenském
centru na Horce.
Účinkuje: Zdeněk Ševčík
Vstupné: 40 Kč

Tentokrát sobotní pohádka o malém medvídkovi Ťulíkovi
a jeho tátovi může být i malým výletem. Připravili jsme ji tentokrát do Společenského centra MKS na Horce (Komenského
6) a začátek přizpůsobili tak, abyste se za námi i zpět mohli
vypravit spoji MHD.

ÎÎ19. června 2018
Zájezd na představení MDB: TŘI MUŠKETÝŘI

Představení je uváděno na Biskupském dvoře.

ké jízdárny ve Valticích. Po minulých úspěšných koncertech
zde už počtrnácté vystoupí
charismatický operní pěvec Rakousko-italského původu Martino Hammerle – Bortolotti, jehož recitály přinášejí vždy mimořádný hudební zážitek.

ÎÎ26. června 2018
Zájezd na představení MDB: BÍTLS

Začátek ve 20:30 hodin.
Dramatizace slavného historicko-dobrodružného románu rozvíjejícího romantický příběh o cti, věrnosti a lásce na pozadí politických intrik. Tři nerozluční přátelé, členové královských mušketýrů, statečný Athos, silák Porthos a subtilní Aramis nacházejí
nového druha ve veselém gaskoňském šlechtici d´Artagnanovi.
Společně pak čelí intrikám kardinála Richelieua, který se s pomocí svých špionů - Mylady de Winter a hraběte Rocheforta - snaží
zkompromitovat francouzskou královnu a upevnit osobní moc.
Po četných dobrodružstvích, v nichž je odkrýváno i leccos ze záhadné minulosti hrdinů, rytířskost mušketýrů a jejich věrnost
šlechtickým zákonům cti vítězí nad nástrahami mstivé Mylady
i kardinála.

ÎÎ20. června 2018
Dopoledne s pohádkou: BUDULÍNEK

Účinkuje: Divadlo Úsměv Lídy Frištenské
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6
Začátek: v 9:00 hodin – pro MŠ Komenského
v 10:00 hodin – pro MŠ Jilemnického
Vstupné: 40 Kč
První, druhý, třetí, pojďte s námi děti do divadla
s úsměvem, pohádku vám
předvedem...
Touto písničkou i tentokrát začne představení
Divadla Úsměv. Přijde
kašpárek Nazdárek a pak
už známá pohádka o Budulínkovi.

Představení je uváděno na Biskupském dvoře.
Začátek představení ve 20:30 hodin
Městské divadlo Brno uvedlo v březnu minulého roku premiéru
původního muzikálu Bítls. Trojice autorů Stanislav Slovák, Jan
Šotkovský a Petr Štěpán se ve své „bláznivé féerii s písněmi The
Beatles“ nevydali cestou životopisného muzikálu, ale vytvořili
originální a neuvěřitelně vtipnou a zábavnou podívanou, která
je především poctou hudbě liverpoolských „brouků“.

ÎÎ29. června 2018
JEDENÁCTÉ ADAMOVSKÉ MEDOBRANÍ
s manželi Rybářovými

Místo konání: Fibichova 20 od 16:30 hodin
••G. J. Mendel – vědec a včelař
••včelí produkty a jejich použití
••apiterapie – léčba člověka s pomocí včel a včelích produktů
Pořádání adamovského medobraní s manželi Rybářovými
se stalo červnovou tradiční záležitostí. Také letos můžete již
po jedenácté prožít podvečer při povídání, praktických ukázkách a ochutnávce medu a dalších včelích produktů.
Místo na akci si rezervujte na tel. č. 607 518 104.

ÎÎ22. června 2018
Zájezd do Valtic na operní koncert

Účinkují: Martino HAMMERLE - BORTOLOTTI
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie
Moravská filharmonie Olomouc
Začátek koncertu v 16:00 hodin v zámecké jízdárně.
Příznivci klasické hudby se můžou těšit na velkolepý koncert se
stovkou účinkujících v jedinečném prostředí impozantní zámec15

Místo na akci si rezervujte na č.t. 607 518 104.

Sára Nová

22. června 2018 v 18 hodin

Společenské centrum MKS Adamov na Horce, Komenského 6
PREMIÉRA VIDEOKLIPU K PÍSNI „ZMĚNA“, AKUSTICKÝ KONCERT Z PŘIPRAVOVANÉHO CD

16

Jak vnímat kněze? brněnští
novokněží…
Sv. Jan Maria Vianney říká o kněžství: „Dobrý pastýř, pastýř podle Božího srdce, je největším pokladem, který může Pán Bůh
darovat farnosti, je to jeden z nejvzácnějších darů Božího milosrdenství“. „Naše štěstí je příliš veliké, ne, ne nikdy jej nepochopíme“, těmito slovy vyjadřuje hloubku radosti v odpověď
na Boží povolání. Žijeme náboženství štěstí, kdy Kristus dává
pravý smysl našemu životu.
Jak vnímáme kněze dnes často my, vystihuje úryvek
z knihy „Bůh ukrytý v příbězích“.
Když je jeho kázání o pět minut delší než obvykle: „Je únavný.“
Když je krátké: „Nedal si s ním práci.“
Když mluví hlasitě: „Jeden by z něho ohluchl.“
Když mluví středně silně: „Člověk nerozumí ani slovu.“
Když není doma: „Pořád někde lítá.“ Když je doma: „Je pecivál.“
Když navštěvuje své farníky: „Nikdy není doma k zastižení.“
Když je na faře: „Nikdy za nikým ani nezajde.“
Když mluví o penězích: „Moc si na ně potrpí.“
Když o nich nemluví: „Nikdo neví, co s nimi dělá.“
Když je dobrý organizátor: „Dělá trochu moc věcí najednou.“

Když není: „Farnost je mrtvá.“ Když dlouho zpovídá: „Je moc
zvědavý.“
Když zpovídá krátce: „Nechce nikomu naslouchat.“
Když jeho mše začínají včas. „Hodinky mu jdou dopředu.“
Když začne o minutu později: „Nikdy nezačíná včas.“
Když je mladý: „Nemá žádné zkušenosti.“
Když je starý: „Měl by jít do důchodu.“
A když zemře: „Nikdo ho nikdy nemůže nahradit.“
„Kdybychom měli víru, viděli bychom Boha ukrytého v knězi
tak jako světlo za sklem, jako víno spojené s vodou“ praví svatý
farář arský. Přál bych, abychom dokázali žít tak, že by skrze náš
život byl čitelný Bůh.
V sobotu 23. 6. 2018 přijmou při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení, Mgr. Jaroslav Jurka (*1988) z farnosti Třebíč – zámek; Tomáš Marada, DiS. (*1989) z farnosti Hodonín; Mgr. Vojtěch Zahrádka (*1991) z farnosti
Třebíč – město a Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem.
(*1984) z farnosti Hanušovce nad Topľou [Slovensko].
Svatý otec říká: „Bůh je to jediné bohatství, které lidé v knězi
touží nalézt“. Ať se toto bohatství odzrcadlí i v naší adamovské farnosti.
Pavel Lazárek, farář
V neděli 20. května se v sále MKS konal koncert nazvaný
"Koncert nejen pro maminky". Jak název napovídá,
jednalo se o koncert, který byl určen maminkám jako dárek
k jejich svátku, ale vítáni byli i všichni ostatní návštěvníci.
Koncert připravilo Městské kulturní středisko Adamov
ve spolupráci s paní Radkou Hreňovou z Adamova, jinak
učitelkou hudby na ZUŠ Jedovnice. Ta si k účinkování
přizvala nejen členy své rodiny - manžela Michala a syna
Davida, ale i kolegyni Hanu Korčákovou a kamarádku
- maminku Moravčíkovou s jejími dvěma dětmi. Hodina
a půl krásné hudby byla milým poděkováním maminkám
a příjemným jarním pohlazením všem přítomným.
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Ze školních tříd
MŠ Jilemnického

O třech kozích slečnách

Na začátku května se i v mateřské škole na Ptačině konal environmentální program, kde byly hlavními hrdinkami Julinka,
Rezinka a Elenka. Tři živé kozy. Přijela s nimi jejich chovatelka,
která je měla perfektně vycvičené. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí, perliček, ale i základních informací jako, co kozy
rády papají a nad čím naopak ohrnují čumáček. Kozí slečny
nám předvedly taneční kreace, akrobatické kousky a taky nám
ukázaly, jak dokážou být paličaté a taky to, že když je hlad, tak
jde výuka prostě stranou. Na konci programu si mohly děti
za asistence paní učitelek vyvést kozy na pastvu. To byla zřejmě největší legrace, protože to vůbec nebylo tak jednoduché,
jak by se mohlo zdát. Zvířata totiž vůbec nechtěla poslouchat,
trošku nám to připomínalo některá naše lidská kůzlátka. Rozdíl byl ovšem v tom, že koza má neuvěřitelnou sílu a vedení
na pastvu připomínalo spíše situaci, kdy se koza snaží vyvést
na pastvu paní učitelku. Tak jsme se vzájemně vyvenčili, pobavili se, zvířata jsme si pohladili, vyfotili se s nimi, zkrátka velmi
příjemně a netradičně strávené dopoledne.
Mgr. Ivana Drlíková

ZŠ Komenského 4 – 18. 4. 2018

PREZENTACE
„POZNEJ KOUZLO ŘEMESEL“

Dne 18. dubna 2018 uskutečnilo Střední odborné učiliště tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r. o., Střední 59, Brno prezentaci
„Poznej kouzlo řemesel“ na ZŠ Adamov, Komenského 4. Byly
představeny vybrané obory, které lze studovat na SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r. o., Brno.

Obory:

••Umělecký kovář
••Umělecký truhlář a řezbář
••Truhlář
••Obor Design interiéru
••Montér suchých staveb
••Kadeřník
••Kosmetické služby

Elektro obory:

••Mechanik elektrotechnik,
••Elektrikář – silnoproud,
••Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Zpracovala: Ing. Marie Číková
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Ze sportu
Střípky z historie
adamovského sportu, 17. díl
Ke zlepšení došlo v roce 1963, kdy Adamov skončil v okresním
přeboru na druhém místě. Kádr družstva tvořilo 9 hráčů: Hroza, Boháček, ing. Pokorný, ing. Vondrák, ing. Karásek, Ambrož,
ing. Novák, Václavek a ing. Havlíček. K nim ještě v tomto roce
přibyli Ruta, Hábrle a Dosoudil. V roce 1964 pak již adamovští volejbalisté okresní přebor bez porážky vyhráli a postoupili do krajské soutěže (krajského přeboru II. třídy). V utkáních
okresního přeboru se v družstvu vystřídali hráči Boháček, Novák. Havlíček, Ambrož, Mencl, Vondrák, Ruta, Karásek a Hábrle.

Počátkem roku 1965 přicházejí do Adamova další volejbalisté
Prudík, Blažík, Hakala a Pisk, kteří také nastupovali v mistrovských zápasech. Mužstvu se ale na jaře příliš nedařilo a když se
k tomu přidala během léta i absence na trénincích, došlo zákonitě k sestupu z této soutěže. Propad výkonnosti pokračoval
také v následném roce, kdy mužstvo obsadilo v okresním přeboru i v důsledku četných kontumačních proher předposlední
místo a sestoupilo do okresního přeboru II. třídy. V něm v roce
1967 hrálo ve skupině B s Krasovou, Ostrovem, Rudicí a Dolní
Lhotou.
V roce 1968 byl zvolen předsedou výboru oddílu Ladislav Zachoval. Bylo ustanoveno družstvo dorostenců, jejichž tréninky vedli pánové Boháček a Pisk. Za muže hráli Prudík, Kavan,
Poslušný, Peterka, Valenta, Synek, Šatný a Rybář. Dorostenci
19

i muži startovali v okresních soutěžích. Muži obsadili v okresním přeboru II. třídy sice 3. místo, přesto však postoupili
do okresního přeboru I. třídy. V této soutěži skončilo adamovské mužstvo na druhém místě. Zasloužili se o to Pařil, Prudík,
Kavan, Šatný, Valenta, Synek, Peterka, Čák a trenér Fiala. V posledních zápasech ještě nastupoval Poslušný a po absolvování
vojenské střední školy D. Veselý. Na jaře roku 1970 pak krajská volejbalová sekce zařadila Adamov do oblastního přeboru
II. třídy skupiny D (Blanensko a Vyškovsko).
V prvním roce účinkování v této soutěži bylo vybojováno 9.
místo. S mužstvem hrál kromě výše uvedených hráčů ještě
P. Polzer. Začátkem roku 1971 posílili tým Malach, bývalý hráč
Tesly Brno a odchovanec trenéra Lázničky ze Zbrojovky Brno,
a Vedral. Výkonnost mužstva se tím zvýšila a bylo z toho čtvrté
místo v konečné tabulce soutěže. V dalším roce se vrátil z vojenské služby Veselý a tak vzniklo ambiciózní družstvo dále
tvořené Poslušným, P. Polzerem, Vedralem, Malachem, Čákem, Synkem, Prudíkem a Pařilem. V roce 1972 skončilo na výborném 2. místě jiné skupiny oblastního (krajského) přeboru
II. třídy. Dorostenci obsadili v okresním přeboru 6. místo.
Počátkem roku 1973 začal trénovat dorostence V. Novák a ti
v okresním přeboru skončili sice opět šestí, ale pouze 2 body
za druhým Ostrovem. Mužům patřila v závěrečné tabulce krajského přeboru II. třídy 6. pozice. Velkého úspěchu ale dosáhli v proslulém letním celorepublikovém turnaji v Dřevěnicích.
V kategorii oblastních a krajských soutěží se tehdy utkalo 88
družstev, která byla rozdělena do 23 skupin. Vyřazovacím způsobem se adamovský Spartak probojoval až do finále, kde
po porážce od VŠ Praha B obsadil celkově 2. místo v dané kategorii.
Před sezónou v roce 1974 družstvo opustily opory Veselý, Malach a Vedral a rozpadl se i zbytek mužského celku. Družstvo
dorostenců ještě poměrně úspěšně zahájilo boje v okresním
přeboru, ale na podzim bylo ze soutěže vyloučeno.
K dalšímu pokračování činnosti mužského volejbalového oddílu došlo až 4. října 1977. Předsedou výboru se stal ing. Bouška, členy oddílu byli ing. Krkoška, Augustin, ing. Czetmayer, Dittrich, Dvořáček, Hynek, Moskovský, Musil, Procházka,
ing. Sousedík, J. Truhlář a Vácha.
Do roku 1980 hráli adamovští volejbalisté okresní přebor II.
třídy. V roce 1979 nastupovali Bouška, Dvořáček, Křemenský,
Šenk, Augustin, Krkoška, Moskovský, Prudík, Žálek, Konečný,
Drahan, Rybář a Ruta. Ve zmíněném roce 1980 obsadili pod
vedením nového trenéra Fialy druhé místo a spolu s vítěznou
Krasovou postoupili výše.
V roce 1981 nastupovali v přípravných utkáních na únorových
turnajích hráči J. Bouška, Jan Svačina, V. Moskovský, Dan Svoboda, A. Konečný, S. Knihař, Krkoška, M. Žálek a Jan Polzer.
Na podzim dále hráli L. Dvořáček, Augustin a Hoa (Pavel). Závěrečnou tabulku mistrovské soutěže z roku 1981 jsem nedohledal. Po zhruba polovině odehraných zápasů byla dolní část
tabulky, kam náležel Adamov, vyrovnaná, když mezi mužstvy
na 4. a 8. příčce byl rozdíl jen 2 body. V roce 1982 obsadili adamovští volejbalisté v okresním přeboru I. třídy páté místo, což
bylo zřejmě maximum týmu v 80. letech.
Už v následném roce 1983 se uvádělo, že v mužstvu je řada nových hráčů, kteří se musí sehrávat. Sestavu v roce 1985 tvořili
Konečný, Tříska, Polzer, M. a V. Šenkové, Šustáček, Hynek a Augustin. V sezóně 1984/85 obsadil Adamov v okresním přeboru
8. místo ze 12 účastníků.
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V roce 1986 je kromě jmen z týmu z roku 1985 uváděn ještě
Knihař. Od tohoto roku obsazoval Spartak Adamov v okresním
přeboru obvykle předposlední místa. A v červnu roku 1989 byl
v novinách zveřejněn výsledek utkání adamovského volejbalového mužstva naposled.
Od příštího dílu se začnu věnovat házené, která se v Adamově
hrála pod dobu šesti dekád.
-dtk-

Stolní tenis

Rádi bychom se s vámi podělili o zhodnocení uplynulé sezóny
klubu Spartak Adamov. V této sezóně měl klub poprvé zastoupení i v krajské soutěži, kde hrál A tým Krajskou soutěž II. třídy, do které postoupil na základě výsledků kvalifikace z dubna
minulého roku. Další novinkou byla účast našich nejmladších
hráčů v městském přeboru starších žáků v okresu Brno-město. Nyní následuje krátké shrnutí výsledků jednotlivých týmů
a mládeže.
A tým
Jak již bylo zmíněno výše, A tým hrál letos poprvé krajskou
soutěž. Od začátku soutěže si tým vedl velmi dobře a po celou dobu sezóny se nedostal ani jednou do ohrožení bojem
o záchranu. K tomuto pomohly zejména výkony čtveřice Gábina Dočkalová, Radim Masařík, Ján Kapusta a Zbyněk Beneš,
kteří měli shodně úspěšnost v soutěži mezi 50-60%. Konečná
bilance 10 výher, 1 remízy a 11 proher stačila nakonec na krás-

trenéři spolu s dětmi pravidelně účastnili akcí za Adamov čistější.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům
a sponzorům za jejich podporu a těšíme se na další sezónu,
která začíná v záři.

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

KŘTINY A SLUNEČNÍ STEZKA

né 7. místo z 12 ti týmů, která zaručuje, že naše mužstvo může
bojovat v této soutěži i další rok.
B tým
B tým hrál stejně jako minulý rok Regionální přebor III. třídy.
Po polovině soutěže (8 zápasech) měl tým bilanci samých výher a vypadalo to na hladký postup do vyšší soutěže. Nicméně
pak se objevily nemoci některých hráčů a tým musel nakonec
bojovat o postup až do konce soutěže. Stěžejním byl zápas
s týmem Orel Blansko dvě kola před koncem soutěže, kde šlo
o přímý souboj o 1. místo, a který se podařilo vyhrát nejtěsnějším možným výsledkem 10:8, zejména pak díky velké pomoci hráčů C týmu. Toto bylo společné motto pro celou druhou
polovinu soutěže a dá se říct, že nebýt velké pomoci hráčů C
týmu, B tým by nakonec nepostoupil. Takto se podařilo uhájit
1. místo s celkovou bilancí 12 výher, 3 remíz a 1 porážky.
C tým
Po postupu v minulém roce hrál C tým letos poprvé Regionální přebor IV. třídy. Od začátku soutěže bojoval tým o 2. místo za suverénním vítězem z Velkých Opatovic. Bohužel konec
soutěže týmu moc nevyšel a skončil na 4. místě s celkovou bilancí 8 výher, 2 remíz a 6 proher. Toto umístění nicméně lze považovat za úspěch, neb tým hrál celou dobu v klidu neohrožen
bojem o záchranu a splnil tak předsezónní očekávání.
Mládež
V průběhu sezóny také probíhaly tréninky a turnaje mládeže.
Zde dosáhli naši nejmladší hráči dobrých výsledků v kategorii mladšího a nejmladšího žactva. Dále letos došlo poprvé
k tomu, že naší žáci hráli v rámci brněnského okresu přebor
starších žáků. Zde se umístili na nelichotivém posledním místě, nicméně věříme, že pro získání potřebné herní praxe, to byl
krok správným směrem. Tréninky mládeže pak dále pokračují
až do začátku letních prázdnin. V průběhu sezóny se pak naši

Vycházka se uskuteční v sobotu 9. června 2018.
Délka vycházky 10 km.
Trasa: Křtiny – Sluneční stezka – Jedovnice.
Odjezd: Adamov nádr. Bus 8:29 hod.
Zpět: Bus Jedovnice 12:59 hod., Blansko Os 13:33 hod.
Vycházku vede: Marta Opatřilová

PŘES DVA CHLUMY

Vycházka se uskuteční v sobotu 23. června 2018.
Délka vycházky 13 km.
Trasa: Doubravice nad Svitavou – Obora – Chlum rozhledna
– Černá Hora.
Terén: zvlněný.
Odjezd: ČD Adamov nádr. Os 7:19 hod.
Zpět: Bus Černá Hora 14:05 hod., ČD Rájec-Jestřebí Os 14:20
hod.
Jízdenka: 4 a 5 zón.
Vycházku vede: Irča Antoszewska

Z vycházek turistického
oddílu
Prvomájová vycházka adamovských turistů vedla k památníku básníka Karla Hynka Máchy.
Sešli jsme se u obchodního centra a pokračovali Doubskou
cestou k našemu cíli. Na palouku U srnce jsme se občerstvili a také jsme si prohlédli málo známý památník Pocta Knize.
O jeho vybudování se v roce 2003 zasloužila tehdejší ředitelka
Městské knihovny v Blansku paní Jitka Ševčíková. Zhotovitelem a sponzorem byl kamenosochař Jan Leitgeb. Na přírodním kameni je citát filozofa Johna Ruskina: „Knihy jsou lidem
tím, čím perutě ptákům“. Pocta Knize má také svůj ochranitelský strom, který roste vedle. Je to borovice vejmutovka. U Máchova památníku jsme se potěšili výhledy, někteří účastníci se
vrátili stejnou cestou, ostatní zvolili trasu kolem Nového hradu. Počasí nám přálo, ušli jsme 14 km, zúčastnilo se 19 turistů,
z toho 1 dítě a 3 hosté.
V sobotu 5. května se turisté z Adamova zúčastnili
oblíbené akce Přátelství bez hranic.
Autobusový zájezd pořádala JMO KČT a jednalo se již o 16. ročník. Setkání se slovenskými turisty se konalo na Holubyho chatě kousek pod vrcholem Velké Javořiny. Tato horská chata byla
dokončena v roce 1924. Jozef Ľudovít Holuby byl protestantský kazatel, botanik, národopisec a zastánce československé
vzájemnosti. Od chaty jsme vystoupali na hřeben, velmi kopcovitým terénem ušli 15 km a na závěr jsme stanuli na vrcholu
Velké Javořiny. Počasí bylo příznivé, všichni byli unavení, ale
spokojení. Zúčastnilo se 19 turistů.
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INZERCE
♦♦ Podlahářství

Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC,
montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č.
728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

♦♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů,
oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

♦♦ Manželé koupí byt 2+1/3+1. Ptačina. Tel. č. 735 137 107.
♦♦ Koupím byt v Adamově. Tel. č. 605 365 032.
♦♦ Sečení a mulčování trávy, tel. č.: 608 065 337.
♦♦ Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337.
♦♦ Vyučuji němčinu, začátečníky, pokročilé, gramatiku a konverzaci. Vlídný přístup. Tel. č. 608 701 634.

♦♦ Hledám k pronájmu nebytový prostor, stačí jedna místnost,
dobře osvětlená s normálním oknem. Ne sklepní prostor.
Tel. č. 608 701 634.

♦♦ Pronajmu garáž v ulici Plotní – Adamov I., tel. č. 732 859 024.
♦♦ Hledám pronájem bytu 1+kk v Adamově, zn. spěchá, tel. č.
731 316 859.

♦♦ Nabízím psychoterapii v Blansku. Tel. č. 728 775 700, koleckova.schmerglova@gmail.com.

♦♦ Chci touto cestou poděkovat za spolupráci makléři Karlu
Hynštovi při prodeji chaty. Chová se jako opravdový profesionál a jednání s ním je přátelské. Poradil mi, jak mám postupovat, co je potřeba vyřídit. Byl jsem maximálně spokojený. K. Kořínek, Kanice.
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RK Gruber

Od roku 1996 jsme tu pro Vás.
www.rkgruber.cz
Tel: 608 770 967 ,606 185 325
e-mail: info@rkgruber.cz

Potřebujete prodat byt či dům v Adamově? Máme na Vaši nemovitost kupce. S hotovostí nebo předschválenou hypotékou.
Naléhavě poptáváme:
••Byt 2+1 (na tento typ bytu v Adamově
máme 4 vážné zájemce).
••Byt 1+1 v Adamově
••RD v Adamově 3+1 a větší. Máme 3 kupující.
Odměna za tip.

www.rkgruber.cz

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST EDEN EUROPE S.R.O. SE SÍDLEM
V ADAMOVĚ HLEDÁ UCHAZEČE NA POZICI

PROGRAMÁTOR CNC
Náplní práce je včasné a bezproblémové dodání programu
pro zajištění plynulého výrobního procesu, vedení
přehledné evidence vytvořených programů, přesná
evidence nástrojů pro vysekávací stroj, podíl na tvorbě
cenových kalkulací.

POŽADUJEME
Min. 3 roky praxe s programováním CNC
vysekávacích strojů zn. Trumpf
Výborná znalost programu TruTops
Dobrá znalost Microsoft Office
Výborná technická orientace ve výrobních
výkresech
Osobní motivace a zájem na výsledcích práce
znalost angličtiny vítána
aktivní přístup k práci
časová flexibilita

www.eden-eu.com

CO NABÍZÍME

Práci na HPP
Odpovídající fin. ohodnocení
Firemní stravování
Výborná dopravní dostupnost
Další firemní benefity
Kontakt
Zaujala Vás nabízená pozice?
Zašlete svůj životopis na
martin.mucha@eden-eu.com

Otevření Anvete senioru: prosinec 2018

Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům,
kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků.
Nacházíme se pouze 15 km od Brna v obci Holubice. Nabízíme
soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk
s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do
dvou propojených budov, kde naleznete kromě soukromých
bytových jednotek také centrum aktivit a služeb (společenské
místnosti, kavárnu, zimní zahrada, tělocvičnu, prádelnu,
místnost pro služby-jako je např. kadeřník, pedikúra, …).
Součástí uzavřeného areálu je okrasná zahrada s jezírkem,
venkovním altánem a hřištěm na pétanque. Anvete senior je
určen pro soběstačné seniory, kteří nejsou trvale odkázáni na
péči cizí osoby. V případě zájmu lze tyto služby nabídnout
externí pečovatelskou službou.

Veronika Křížová
mob: 724 793 301
www.anvete-senior.cz

Bližší informace:
Aneta Šmerdová
mob: 728 944 363
info@anvete-senior.cz
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TRŽNÍ OCENĚNÍ
Vaší nemovitosti
ZDARMA
Váš
realitní MAKLÉŘ pro
TUTO OBLAST
Ing. Bc. Lucie Hladká
tel: +420 739 300 431

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

Pro

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů

Roman Pilát

ADA-NET internet - zřízení
ADA-NET pro důchodce
ADA-NET START

25/25 Mb

450,-

6 měsíců
za

360,-

ADA-NET KLASIK

ZDARMA
25 Mb/s za 360 Kč/měs.
ADA-NET STANDARD

50/50 Mb 100/100 Mb

500,-

600,-

9 měsíců

12 měsíců

za

360,-

za

360,-

až

C
30 HD programů

až

60 TV programů

OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý
721 253 592 - Marek Slouk

celkem již v ceně !!!

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV
LG Smart TV | Panasonic VIERA
PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

Dětské kanály
GO CZ

Sportovní kanály
EN

CZ

( 608887840

www.ada-net.cz

Nabídka platí pro objednávky do 30.6.2018 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

EN CZ HD

Dokumentární kanály
GO

EN

EN CZ

CZ

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace pro AndroidTV. Rozšiřujeme tak naší paletu platforem o další! Android TV obsahují SmartTV značky:
• Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos a set top boxy • NVIDIA, • Mi box, • Razer Forge TV.
Android TV se bude chovat jako nový typ SmartTV.
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

GO

Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.
Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.
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