ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
ROČNÍK XV

ČÍSLO 7, 8/2018

ČERVENEC, SRPEN 2018

ZDARMA

GULÁŠOVÝ FESTIVAL
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠE

ZAČÁTEK VE 13:00 HOD
DOPROVODNÝ PROGRAM

ROCKOVÁ LETNÍ NOC
OD 19:00 HOD

HRAJE SKUPINA
PROROCK
21.7.2018 ADAMOV SKLAĎÁK
! VSTUPNÉ ZDARMA !
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
DĚKUJEME TĚMTO DOBRÝM LIDEM
MĚSTO ADAMOV * POTRAVINY VÍT UHLÍŘ * ADA-NET ROMAN PILÁT
JITKA ČERNÁ KADEŘNICTVÍ * HASIČI ADAMOV * PC SERVIS
ADAMOV ZDENĚK HUMPOLÍK * SOUKROMÝ ZÁJMOVÝ KLUB POD
HORKOU

Kalendář akcí
Datum
29.6.2018

Akce
16:30

6.7.2018

Pořadatel

JEDENÁCTÉ ADAMOVSKÉ MEDOBRANÍ

MKS Adamov

Zájezd na: XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE

MKS Adamov

Dva dny na kole Znojemskem

S kolem kolem Adamova

6.7.2018

07:00

13.7.2018

20:00 Letní noc Adamov 2018

Miloslava Peterková

21.7.2018

07:41

Vycházka NS krajem říčky Ponávky

Spartak Adamov, z.s. - oddíl
turistiky

21.7.2018

13:00

2. Gulášový festival // Rocková Letní noc

Akce v okolí

18.8.2018

07:41

Vycházka Soutok Loučky a Svratky

Spartak Adamov, z.s. - oddíl
turistiky

31.8.2018

19:00

Rocková letní noc 2018 - hřiště Ronovská

Miloslava Peterková

31.8.2018

19:00

Představení Anastasia v Boskovicích

Akce v okolí

14.9.2018

10:00

FIDLOVAČKA VE SLOVÁCKÉM DIVADLE V UHERSKÉM HRADIŠTI

MKS Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách
jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.
Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

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

Jméno

Sekretariát

Vratislava Chlupová

Telefon

Mobil

516 499 620

773 990 473

Starosta

Bc. Roman Pilát, MBA

516 499 620

773 634 342

Místostarosta

Jiří Němec

516 499 622

775 170 869

Tajemnice

PhDr. Vlasta Kubenová

516 499 623

723 010 631

Odbor sociálních a správních věcí

Mgr. Dobra Moserová, vedoucí

516 499 624

602 788 015

Sociální pracovník

Mgr. Simona Tichá

516 499 625

605 206 656

Matrika a evidence obyvatel

Lenka Maláková

516 499 633

773 990 472

Správa majetku města

Ing. René Adámek, vedoucí

516 499 637

773 990 468

Péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň

Ing. Alena Všianská

516 499 635

724 862 158

Bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD

Věra Jenyšová

516 499 628

773 990 470

Správa GISu, správa archívu, propagace, zpravodaj

Lukáš Malý

516 499 636

602 135 764
728 286 187

Odbor ekonomický

Bc. Dita Mašková, vedoucí

516 499 631

Účetní

Hana Šebelová

516 499 632

739 324 213

Kontrolor

Marie Neumanová

516 499 632

721 224 035

Mzdová účetní

Marie Švábenská

516 499 632

739 601 463

Poplatky

Silvie Můčková

516 499 629

739 601 464

Pokladna

Bc. Renata Večeřová

516 499 630

773 990 476

516 499 637

773 990 469

Stavební úřad
Pečovatelská služba

pečovatelky

Městská policie

strážník MP
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723 755 352
516 499 638

602 515 387

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 83. schůzi Rady města Adamova konané dne 4. 6. 2018
vzala Rada města na vědomí zápis z 39. zasedání Kulturně informační komise konané dne 15. 5. 2018, zápis 3. zasedání Komise podpory komunitního života konané 21. 5. 2018 a zápis
z 1. jednání Komise pro udělování čestného občanství konané
dne 2. 5. 2018. Zároveň byl schválen návrh na udělení čestného občanství města Adamova.
S MUDr. Zuzanou Kuchařovou byla uzavřena Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb č. 1/2018 včetně přílohy č.
1 – ceník a přílohy č. 2 – posudek pracovnělékařské prohlídky.
Byla schválena spolupráce Města Adamova na konání akcí Letní noc Adamov 2018, Open Air Adamov 2018 a 2. Gulášový festival a Rocková letní noc.
Z členství v Kulturně informační komisi a komisi likvidační byla
k 30. 6. 2018 odvolána Veronika Dudíková.
Se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, byla uzavřena smlouva o zřízení a provozu okruhu pro terénní kola.
Byl schválen vnitřní předpis č. 1/2018 – Spisový a skartační řád,
účinný od 4. 6. 2018 a vnitřní předpis č. 3/2018 Směrnice pro
práci s osobními údaji, účinný od 4. 6. 2018.
Mezi Městem Adamov a Mendelovou univerzitou v Brně byla
uzavřena smlouva o zřízení služebnosti, spočívající v provozování, údržbě a opravách přípojky veřejného osvětlení při cestě
vedoucí k novému hřbitovu.
S firmou ADAVAK, s.r.o. byla uzavřena Smlouvu o zajištění provozu městského koupaliště v Adamově. Následně byl schválen „Návštěvní řád koupaliště Adamov – Horka I pro rok 2018“
a „Návštěvní řád sportovního hřiště v areálu koupaliště Adamov – Horka I“.
V závislosti na GDPR byly schváleny aktualizace původních
vzorů smluv na jednotlivé druhy hrobových míst.
Rada města doporučila Zastupitelstvu města Adamova přijmout návrh změn Územního plánu Adamov, označené jako
Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10 a Ad11.
Byly uzavřeny dodatky č. 2 u smluv o nájmy bytů č. 21/2016/B,
34/2016/B a 27/2016/B.
S Občanským sdružením Volejbal Adamov byla uzavřena
Smlouva o spolupráci, jejímž předmětem je užívání a údržba
volejbalového hřiště.
Na základě předložené žádosti bylo odsouhlaseno použití
znaku Města Adamova na přebalu papírového modelu kostela
v Adamově.
Rada města vzala na vědomí Vyhodnocení plánu odpadového
hospodářství Města Adamova za rok 2017.
Byl schválen pronájem nebytových prostor v Domě služeb
– prodejna potravin. Byla uzavřena Smlouva o výpůjčce č.
01/2018/SV, týkající se výpůjčky části provozní budovy na koupališti.
Nebylo schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,Kč z rozpočtu Města Adamova Lince bezpečí, z. s. na její provoz
v roce 2018.
Na projekt spolku FENYX Pétanque „Pétanque pro školní děti“
bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000,- Kč.
Rada města vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2018
a schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2018.

S firmou E.ON Energie, a. s. byla uzavřena Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9551528248.
Byl uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo firmou EKOTERM
CZ s.r.o. na akci „V 00180 – oprava místní komunikace, ulice
Osvobození, Adamov“.
Na závěr byl schválen program 25. zasedání Zastupitelstva
města Adamova, které se bude konat ve středu 20. června 2018.
Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města Adamova

Zprávy z matriky
V sobotu dne 16. června 2018 proběhlo
na Městském úřadě vítání občánků. Do života byly
přivítány tyto děti:
20. 11. 2017
26. 01. 2018
05. 02. 2018
15. 02. 2018
08. 03. 2018
23. 03. 2018
27. 03. 2018
29. 03. 2018
31. 03. 2018
09. 04. 2018
12. 04. 2018

Sebastian Strouhal, Komenského 9
Annika Plisková, Sadová 19
Bruno Šebela, Družstevní 2
Adéla Šebová, Ronovská 6
Vojtěch Janda, Sadová 23
Michaela Sedláková, Komenského 21
Martin Zouhar, Petra Jilemnického 27
Alžběta Fialová, Opletalova 34
Eliška Vladyková, Blažkova 6
Oliver Kaňka, Družstevní 11
Tobias Valenta, Komenského 3

Blahopřejeme
01. 06.
01. 06.
02. 06.
11. 06.
13. 06.
14. 06.
18. 06.
18. 06.
20. 06.
28. 06.
28. 06.
30. 06.

Úmrtí
12. 05.
15. 05.
16. 05.
03. 06.

Vladimír Čech, 91 rok, Komenského 25
Josef Hloušek, 83 roky, Komenského 1
Jan Stloukal, 85 roků, Údolní 2
Karel Weiser, 83 roky, Komenského 9
Jiřina Zahradníčková, 90 roků, Komenského 23
Růžena Kmentová, 90 roků, Petra Jilemnického 19
Rostislav Hanzlík, 80 roků, Sadová 17
Milan Täuber, 80 roků, Komenského 5
Ludmila Nejezchlebová, 75 roků, Komenského 12
Ing. Miloš Hladký, 88 roků, Údolní 1
Květoslava Nezvalová, 84 roky, Blažkova 2
Božena Čechová, 70 roků, Komenského 14
Julie Hořínková, roč. 1927, Opletalova 34
Jarmila Volfová, roč. 1925, Opletalova 32
Věra Svačinová, roč. 1957, Družstevní 4
Ing. Ivan Kubíček, roč. 1941, Sadová 25

Komunální volby 2018

Volby se uskuteční ve dnech 5. – 6. 10. 2018

Členům okrskových volebních komisí (OVK) oznamujeme, že 1. zasedání a školení OVK se uskuteční společně
v 1 den, a to ve čtvrtek 13. 9. 2018 v rozmezí 13:30 až 17:00
hod.
Účast všech členů OVK nutná.
Studenti i zaměstnanci mají nárok z důvodu účasti v OVK
na omluvu ze školy i u zaměstnavatele dle § 62 zákona č.
491/2001 Sb., potvrzení o účasti vystaví tajemnice MěÚ.
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Upozornění pro občany
NEDOPLATKY, zvyšování a jejich vymáhání

Upozorňujeme občany města Adamova, že dne 30. 6. 2018
skončila splatnost místních poplatků za komunální odpad
a psy. Ti, kteří dosud nesplnili svoji poplatkovou povinnost, se
vystavují nebezpečí navýšení poplatku za nedodržení termínu splatnosti platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem s možností jeho navýšení až na trojnásobek.
Bude-li tedy Váš nedoplatek činit 600,- Kč, může být Vaše poplatková povinnost navýšena až na 1800,- Kč. Z tohoto důvodu doporučujeme občanům, aby poplatek uhradili co možná
nejdříve.
Pokud nebude poplatek včetně příslušenství (navýšení) uhrazen ani po tomto vyměření a v něm uvedeném náhradním termínu, 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 ještě nemusí znamenat vyhovění Vaší žádosti. S žádostí se můžete obrátit na ekonomický odbor – Silvie Můčková, tel.č. 516 499 629,
e-mail: silvie.muckova@adamov.cz
Odbor ekonomický

Ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události z května 2018 konkrétně:

♦♦ Strážníci byli upozorněni všímavým občanem města, že
před OD Albert se nachází vozidlo, ve kterém jsou uvnitř ponecháni pejsci i přes to, že venkovní teplota již šplhá k vysokým
letním hodnotám. Strážník se dostavil na místo, kde zjistil, že
uvnitř vozidla jsou skutečně uzavření dva psi. Vozidlo mělo
otevřené okénka a psi zatím nejevili známky přehřátí. U vozi-

♦♦ Neodkladný úkon musel provést strážník MP Adamov, kterému bylo oznámeno, že z jednoho z bytů na ul. P. Jilemnického uniká voda. Majitelka byla na dovolené a strážníkovi se
nepodařilo zajistit žádnou osobu, která by měla klíče a mohla
zastavit hlavní uzávěr vody. Na místo proto přivolal HZS k otevření bytu. Pracovníci firmy ADAVAK poté provedli uzavření
přívodu vody. Strážník byt zapečetil a zajistil, aby byl předán
majitelce k užívání ihned po jejím návratu z dovolené.
♦♦ Na strážníky se obrátil muž, kterému se na parkovišti přihodila nenadálá situace, kdy autu, zaparkovaném za ním, zřejmě selhaly brzdy a opřelo se o jeho vozidlo. Strážníkům se nepodařilo dohledat majitele vozidla. Přistoupili tedy k tomu, že
vozidlo zajistili proti posunu, aby mohl oznamovatel z místa
odjet, a dále se snažili dohledat majitele, což se za několik hodin podařilo a vozidlo putovalo zřejmě do servisu, aby se již
podobná situace neopakovala.
♦♦ V měsíci květnu se strážníci museli hned v několika případech věnovat osobám, které byly pod vlivem alkoholu, a buď
si přivodily zranění, nebo nebyly schopné dojít domů. Strážníci museli poskytovat první pomoc dvěma mužům a jedné
ženě, kteří pod vlivem alkoholu upadli a způsobili si zranění.
Všem třem byla přivolána ZZS. Dále strážníci museli tři osoby,
které nezvládly dojít domů, předat jejich rodinným příslušníkům. Jednalo se o jednoho muže, který se nacházel v Josefově
na silnici – předán synovi. Dále to byla žena na ul. P. Jilemnického, pro kterou si musela přijít matka a jako poslední se strážníci museli věnovat muži, který v restauraci nekontroloval své
chování a choval se hrubě – i tento byl předán přítelkyni.

ÚŘAD PRÁCE ČR, KRAJSKÁ POBOČKA
V BRNĚ, KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ
BLANSKO

♦♦ Posledním případem přivolání ZZS byl muž, který nebyl
zraněný avšak jeho psychický stav nasvědčoval tomu, že potřebuje odbornou lékařskou pomoc. Muž nebyl orientován
v čase a prostoru a dle strážníků trpěl představami, které neměly reálný základ. Muž byl proto vozidlem ZZS převezen
na odborné lékařské vyšetření a hospitalizaci.

UPOZORNĚNÍ

Závěrem přejeme hlavně dětem krásné prázdniny
a rodičům pevné nervy při plánování jejich
volného času…

V období do 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018
budou úřední hodiny Úřadu práce ČR,
kontaktního pracoviště Blansko, výjezdového pracoviště Adamov realizovány v těchto dnech:

20. září, 18. října
22. listopadu a 13. prosince
od 8.00 hod. do 12.00 hod.
JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
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dla se již nacházel i jeho majitel, kterému strážník vysvětlit, že
je nebezpečné v těchto teplotách ponechávat psy ve vozidle
i na krátkou dobu.
V souvislosti s tímto apelujeme na ostatní, aby v žádném případě neponechávali zvířata a DĚTI uvnitř vozidel za žádných okolností ani na krátkou dobu, jelikož může dojít k vážným následkům spojeným s přehřátím!!!

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Svoz komunálního odpadu
ve státní svátek
Oznamujeme občanům, že v den státního svátku,
ve čtvrtek 5. 7. 2018, proběhne svoz komunálního odpadu v řádném termínu. V tento den je proto zapotřebí
zabezpečit vystavení popelnic a umožnit i svoz z kontejnerových stání.

Rozpis dovolených lékařů

8.9.

AZZA spol. s r. o.
MUDr. Bernášková: 23. 7. až 10. 8.
MUDr. Martincová: 9. 7. až 20. 7. 18 a 20. 8. až 24. 8.
MUDr. Škvařilová: 29. 6. až 4. 7. a 20. 8. až 31. 8.

9.9.

Praktický lékař
MUDr. Kuchařová: 9. 7. až 21. 7. a 6. 8. až 17. 8.

16.9.

Dětský lékař
MUDr. Košťálová: 2. 7. až 4. 7.

Rozpis stomatologické
LSPP
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin

Červenec
1.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
14.7.
15.7.
21.7.
22.7.
28.7.
29.7.

MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdrav. středisko, tel.:
725 415 615
MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16 , tel.:
774 177 804
MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9, tel.:
516 412 422
MDDr. Janáč , Boskovice, Lidická 10, tel.: 537 021 289
MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, tel.: 516 444 326
MUDr. Řehořek , Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.:
516 488 453
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková), Poliklinika Blansko,
Sadová 33, tel.: 516 488 453
MUDr. Staňková V., Jedovnice, Zdrav. středisko, tel.:
516 442 726
MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492, tel.:
516 477 319
MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol, 221, tel.:
516 435 203
MUDr. Žilka, Benešov, 19, tel.: 516 467 313

Srpen
4.8.
5.8.
11.8.
12.8.
18.8.
19.8.
25.8.
26.8.

MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A, tel.:
516 416 386
MUDr. Řehořek , Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.:
516 488 453
MDDr. Šméralová K., Boskovice, Lidická 8, tel.:
516 453 998
MUDr. Štrajtová, Černá Hora, Zdrav. středisko, tel.:
608 220 806
MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429 , tel.:
516 472 227
MUDr. Švendová, Křtiny, Zdrav. středisko, tel.:
516 439 404
MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 731 144 155
MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko, tel.:
516 414 291

Září
1.9.
2.9.

MDDr. Trubáčková , Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.:
516 488 452
MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.:
516 488 455

15.9.

22.9.
23.9.
28.9.
29.9.
30.9.

MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15, tel.:
605 184 479
MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, tel.:
516 419 538
MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9, tel.:
735 056 656
MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38 , tel.:
516 462 203
MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38 , tel.:
516 462 203
MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, tel.: 516 474 310
MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16 ,
tel.: 774 710 550
MUDr. Grenarová Marie, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
tel.: 724 081 182
MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2, tel.:
516 474 488

Říjen
6.10. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, tel.: 721 425 074
7.10. MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101 , tel.: 516 434 055
13.10. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, tel.: 516 432 138
14.10. MUDr. Hošáková, Adamov, U Kostela 4 , tel.:
516 446 428
20.10. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.:
516 488 456
21.10. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, tel.: 516 456 109
27.10. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24 , tel.:
516 454 046
28.10. MDDr. Janáč , Boskovice, Lidická 10, tel.: 537 021 289

Listopad
3.11. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, tel.: 516 410 786
4.11. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a, tel.:
516 474 369
10.11. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18, tel.:
516 474 018
11.11. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16 , tel.:
733 644 499
17.11. MUDr. Křížová , Knínice u Boskovic, tel.: 516 452 808
18.11. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice, tel.:
516 491 263
24.11. MUDr. Tomaštíková , Adamov, Smetanovo nám. 327 ,
tel.: 516 446 398
25.11. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.:
516 488 457

Prosinec
1.12. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12,
tel.: 516 453 997
2.12. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b, tel.:
734 177 800
8.12. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197 , tel.: 516 471 210
9.12. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24 , tel.:
516 454 046
15.12. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 516 418 788
16.12. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2, tel.:
607 812 963
22.12. MUDr. Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice, tel.:
516 491 263
23.12. MUDr. Paděrová, Šebetov, 117 , tel.: 516 465 452
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24.12. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdrav. středisko, tel.:
725 415 615
25.12. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16 , tel.:
774 177 804
26.12. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9, tel.:
516 412 422
29.12. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, tel.: 516 419 538

30.12. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.:
516 488 454
1.1.2019 MUDr. Řehořková, Blansko, K.H.Máchy 17, tel.:
777 208 159
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová
nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Ve všední dny
od 18.00 do 24.00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích
od 8.00 do 20.00 hodin.

Události ve městě
Betonová zeď
se obarví do zelena

Město Adamov pokračuje v dalších pracích na zlepšení vzhledu města. Stará betonová zeď na ul. Plotní byla po souhlasu
společnosti EDEN Europe, s.r.o. osázena přísavníky, které by
postupně měly pokrýt celou plochu zdi v délce cca 150 metrů.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Informace k areálu koupaliště
V areálu koupaliště je k dispozici plavecký a dětský bazén, které jsou napojeny na úpravnu vody. Instalováno je také několik
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Nová výsadba lip podél řeky Svitavy u lávky k A-centru
vodních prvků – vodní hřib, protiproud, masážní trysky, dnová vzduchová masáž. Dále areál mimo ploch pro slunění poskytuje návštěvníkům beach volejbalové hřiště s písčitým povrchem, věž se skluzavkou a šplhací prvky (šplhací síť, vodící
lano, šplhací čtyřsedačka) včetně žebříku a labyrintu z kůlů,
pískoviště a dvou houpaček. V letošním roce přicházíme s pár
novinkami. První z nich jsou slunečníky, které budou návštěvníkům zdarma k dispozici okolo bazénu. Nově si také bude
možné pronajmout lehátko v ceně 30,- Kč /kus.
V areálu se též nachází provozní budova s veřejným pánským
a dámským WC, místností pro plavčíky (ošetřovna) a místností
pro provoz občerstvení. V provozní době bude v části areálu
koupaliště dostupné volné Wi-Fi připojení k internetu.
Provozovatelem areálu koupaliště je společnost ADAVAK, s.r.o.
Otevírací doba: v případě příznivých klimatických podmínek je otevřeno každý den pondělí až neděle od 9.00 hodin
– do 21.00 hodin.
Pro rok 2018 je stanoveno vstupné následovně: rodinné (max.
2 dospělý a 2 děti od 3 do 15 let) - 100,- Kč, dospělý - 50,- Kč;
děti od 3 až 15 let, důchodci - 30,- Kč; děti do 3 let budou mít
vstup zdarma; kondiční plavání od 19.30 hodin do 21.00 hodin
- 20,- Kč. Pronájem lehátka – 30 Kč.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Nové kolumbárium
Vážení občané, v posledním měsíci proběhla kolaudace stavby
po dodání všech podkladů ze strany města. Kolumbárium poskytuje celkem 78 urnových schránek.
Bližší informace vám kdykoliv poskytne odbor správy majetku města.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Květinová výzdoba města

Dokončení nového
výtahu v MKS

Opatření ke zvýšení
bezpečnosti na ul. Plotní
Na základě diskuse s několika občany z lokality ul. Plotní a po
projednání s blanenským dopravním inspektorátem přistoupilo město Adamov k zahájení kroků potřebných pro zvýšení
bezpečnosti pohybu chodců a zejména dětí. Především jde o
tvorbu projektové dokumentace k vytvoření příčného zpomalovacího prahu včetně umístění vodorovného dopravního
značení upozorňujícího na pohyb dětí.
Po získání potřebných povolení povolení může následovat výstavba.

V minulém měsíci byla dokončena stavba nového výtahu v
budově Městského kulturního střediska. V současné době je
již zkolaudován a v provozu.
Především by měl být nápomocen lidem s pohybovými potížemi, maminkám s kočárky a dalším návštěvníkům. Výstavba
navazovala na první etapu opravy interiéru - sálu, předsálí,
vestibulu, dveří, podlah, světel a systému ozvučení. Nyní probíhá v kulturním středisku 3. etapa a tou je kompletní rekonstrukce posledních tří salónků. Práce by měly být hotovy na
konci srpna.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova
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Soutěžící se mohou hlásit na e-mail humpolikzdenek@gmail.
com (Zdeněk Humpolík).
Pro druhý ročník jsme stanovili počet soutěžících na max. 8
týmů. Proto doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Po zaslání e-mailu Vám zašleme informace k akci a pravidla soutěže.
V případě potřeby volejte na telefon 720 163 032 od 12:00
do 20:00 / Po-Pá.
Průběh dne:
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
13:00
17:30 – 18:30
19:00 – 01:00

Parkoviště u nádraží
Je to přibližně tři roky co město Adamova zahájilo jednání o
možnosti získání pozemků ve vlastnictví Český drah. Po mnoha jednání a krocích směřujících k převodu pozemků se věc
podařilo dotáhnout do konce. Dne 20. 6. 2018 schválilo zastupitelstvo města předložený návrh kupní smlouvy na odkup
pozemku parc.č. 399/40. Na místě nového parkoviště, které zde chybí a je občany města požadováno, by mělo vzniknout přibližně 21 parkovacích míst. Po uzavření kupních smluv
bude přistoupeno k vypracování projektové dokumentace
a vyřízení potřebných povolení. Podáním žádosti o dotaci se
pokusíme snížit náklady na tuto investici z prostředků města.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kdo se na jednáních po celou dobu podíleli a přistupovali k němu věcně
a s maximální snahou problematiku parkování u nádraží dotáhnout do konce.
Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

2. Gulášový festival
a Rocková Letní noc

Příjezd, prezentace, chystání stanovišť
Start vaření
Vstup pro veřejnost
Vyhlášení výsledků
Taneční zábava – skupina PROROCK

Pozvánka na cyklovýlety
Skupina přátel S kolem kolem Adamova zve všechny příznivce
cykloturistiky na tyto výlety:
Dvoudenní cyklovýlet na Znojemsko
Na dny 6. a 7. července jsme naplánovali společné vyjetí směrem na Znojemsko, kde bychom přenocovali na některém
vhodném místě. Vlakem se dopravíme do Znojma, odkud pojedeme přes Národní park Podyjí kolem Vranovské přehrady
směrem k Moravským Budějovicím. Odtud se opět vrátíme
vlakem domů.
Sraz na adamovském vlakovém nádraží, v 7:41 vyjedeme vlakem do Brna, v 10 budeme ve Znojmě. Pro bližší informace použijte kontakt níže.
Jawa sraz v Jedovnicích
Dne 14. července probíhá v Jedovnicích Jawa sraz, nejen pro
nadšence této značky.
Sraz v 10 hodin na náměstí Práce, odkud společně vyrazíme.
Holštejnské slavnosti
V rámci oslav 750 let první zmínky o Holštejně proběhne dne
28. července v obci a jejím okolí bohatý kulturní program. Kromě jiného bude také osvětlena místní jeskyně Hladomorna,
která se nachází ve skalní stěně přímo pod hradem.
Sraz v 10 hodin na náměstí Práce, odkud společně vyrazíme.
Dračí lodě na Křetínce
Na vodní nádrži v Letovicích probíhají dne 18. srpna závody
dračích lodí, tzv. Křetínka Cup.
Sraz v 10 hodin na náměstí Práce, odkud společně vyrazíme.
Dvoudenní cyklovýlet na Olomoucko
Na dny 3. a 4. srpna jsme naplánovali společné vyjetí směrem
na Olomoucko a Šumpersko. Vlakem se dopravíme do Olomouce, odkud projedeme CHKO Litovské Pomoraví, Mohelnici, Zábřežskou vrchovinu a okolí Šumperka, odkud se budeme
vracet vlakem domů.
Pro bližší informace použijte kontakt níže.

Přijďte ukázat sousedovi nebo babičce, že ten Váš guláš je
nejlepší. Během vaření se odměníte pěkně oroseným a večer oslavíte výhru při taneční zábavě se skupinou PROROCK.
Ve spolupráci s MÚ Adamov pořádáme dne 21. 7. druhý ročník
soutěže ve vaření gulášů. Akce proběhne v Adamově na Sklaďáku.
Vstupné pro veřejnost zdarma. Startovné pro soutěžící zdarma.
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Závody motorových skútrů
Na jedovnickém Olšovci proběhnou dne 25. srpna závody motorových skútrů.
Sraz v 10 hodin na náměstí Práce, odkud společně vyrazíme.
Za skupinu přátel S kolem kolem Adamova Lukáš Malý
(720 562 782, luk.maly@gmail.com)
Aktuální informace o plánovaných výletech naleznete na facebookové stránce S kolem kolem Adamova nebo na webu města.

Zlatá zastávka Adamov

Akce se Zlatou zastávkou
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zlatá zastávka se
v měsíci dubnu a v měsíci červnu zapojilo do organizace dvou
akcí města 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 červenec 2018
Pondělí 2. 7. Turnaj ve stolním fotbálku
Úterý 3. 7. Beseda o tom, jak se chovat na dovolené,
táborech, o prázdninách
Středa 4. 7. Vaření – Jak si uvařit oběd - Špagety
s mletým masem
Čtvrtek 5. 7. Státní svátek - ZAVŘENO
Pátek 6. 7. Státní svátek - ZAVŘENO
Pondělí 9. 7. Filmové odpoledne - vybírají kluci
Úterý 10. 7. Kvízové odpoledne
Středa11. 7. Kvízové odpoledne
Čtvrtek 12. 7. Vaření - Jak si udělat dobrou snídani
Pátek 13. 7. Filmové odpoledne – vybírají holky
Pondělí 16. 7. Výtvarná dílna- malování na textil,
výroba mýdla nebo pohlednice z prázdnin
Čtvrtek 19.7. Vaření – Jak si připravit večeři
Pátek 20.7. Film o kyberšikaně – Na Hory
Pondělí 23.7. Soutěž ve hře Activity
Úterý 24.7. Soutěž ve vědomostní hře TIPNI SI!
Středa 25.7. Volejbal na koupališti
Čtvrtek 26.7. Beseda s kadeřnicí – jaký střih ti sluší,
péče o vlasy…
V týdnu od 16. 7. Budou tvořivé dílny.

Za měsíc duben to bylo PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Uživatelé
Zlaté zastávky s pomocí jejich pracovníků vyrobili čarodějnici, která se na místě upálila. Dále pak vymysleli disciplíny pro
soutěžící děti, které pak sami měli na starosti. Dívky ze zařízení
zase měli na starost malování na obličej.
Za měsíc červen to byl DĚTSKÝ DEN, kdy uživatelé Zlaté zastávky dělali vesměs totéž. Vymysleli disciplíny, které měli
na starost a dívky opět malovaly na obličej, což bylo disciplínou nejoblíbenější, za což sklidily od dětí i jejich rodičů velký
úspěch, ale tato disciplína byla také nejnáročnější, díky velkému počtu zájemců.
Uživatelé NZDM Zlatá zastávka Adamov si zapojením do městských akcí vyzkoušeli jednání s lidmi různých věkových kategorií, zároveň se učili odpovědnosti, kdy každé stanoviště
s vlastní disciplínou měli na starosti sami. Odměnou jim byly
spokojené děti i organizátoři, kteří jim ještě jako poděkování
umožnili malé občerstvení.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Grafická úprava podchodu zastávka ČD směrem na Brno
V průběhu minulého roku a následně letos jsme projednávali
možnou spolupráci se společností SŽDC ve věci úpravy stěn
podchodu u zastávky ČD směr Brno. Ve městě Blansku byl podobný nápad realizován v podchodu na nádraží, tak proč to
nezkusit také u nás v Adamově.
Navrhli jsme skicu s motivy mj. Josefovského údolí, Nového
hradu, Josefovské huti a Alexandrovy rozhledny. Nechali ji posoudit a dohoda se podařila. Děkujeme všem klukům mimo
jiné z adamovských řad, kteří se na novém vzhledu podíleli.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města

Kamerový systém k zabezpečení sběrného dvora
Městu Adamovu byla v měsíci dubnu přiznána odměna ve výši
15 000 Kč bez DPH z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN, a.s. Získané prostředky byly použity na nákup kamerového systému pro
zabezpečení sběrného dvoru, místa
zpětného odběru,
firmy GAMA J+P
v Adamově.
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50 let MHD v Adamově
Mladší i starší se mohli v neděli 3. 6. vrátit o 50 let zpět, kdy
v Adamově začaly jezdit první autobusové spoje. Stejně jako
dříve vyjel na obvyklou trasu ulicemi města dnes již historický vůz Škoda 706 RTO vyrobený v roce 1966. Každý zájemce
o svezení obdržel dobovou jízdenku a balónek s logem akce.
Jízdenky byly slosovatelné a šťastlivcům přibylo k jízdence
i pamětní triko připomínající 50 let MHD Adamova. Z osmi
losování byli přítomni tři výherci. Další výherní jízdenky jsou

č. 53, 89, 139, 147 a 221. Výherci se mohou hlásit na tel. čísle
773 634 342.
Akce se zúčastnili i ředitel ČAD Blansko pan Šebela a zástupce
ředitele KordisJmK pan Havlík. Společnost ČAD Blansko zajistila historický autobus. Propagaci akce podpořil KordisJmK. Děkujeme oběma společnostem za významnou podporu akce.
Dále patří dík také Karlu Truhlářovi, Romanu Pilátovi, Stefanii
Pilátové a Zdeňku Kožuchovi, bez kterých by se akce dne 3. 6.
neobešla.
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Kultura
Vzpomínka

Jaká byla 10. Noc kostelů?
Dne 11. července uplynou
tři roky od úmrtí mého
manžela, tatínka a dědečka
pana Milana Poslušného.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou stále
vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Dne 11. srpna vzpomeneme
druhé smutné výročí, kdy
nás navždy opustila naše
drahá manželka, maminka
a babička paní Marcela Davidová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále
vzpomínají manžel
a synové s rodinami.

Dne 11. července uplyne 6 let od úmrtí paní Květoslavy Fialové
a dne 29. července uplyne 27 let od úmrtí pana Leopolda Fialy.
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte spolu s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná zarmoucená rodina.
Dne 13. srpna to bude rok, co nás opustila naše maminka, babička a prababička paní Marie Poková.
Děkujeme všem, kdo na ni vzpomenou s námi.
Dcera s rodinou

Blahopřejeme
Dne 3. 7. 2018 oslaví 60 let společného života, diamantovou
svatbu, paní Alena Ambrožová a pan Jiří Ambrož.
Vše nejlepší do dalších let přejí
dcera a syn s rodinami
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V pátek 25. května se v Adamově konal jubilejní ročník Noci
kostelů. Podařilo se nám stavět na osvědčených pilířích, ale zároveň jsme se snažili přinést něco nového. V rámci roku oslav
160 let od posvěcení kostela svaté Barbory v Adamově jsme
se inspirovali v historii naší kulturní památky. Děti se tak vžily
do role stavitelů kostela: výrobou pamětních mincí zajišťovaly
finance pro stavbu, s pomocí jeřábu svážely stavební materiál,
rozhodovaly se o svatém patronu kostela, plánovaly půdorys
kostela a stavěly z kostek jeho model. A protože ani poté práce
kolem kostela nekončí, připomněly si nesnáze, se kterými se
museli stavitelé kostela svaté Barbory v Adamově vypořádat:
regulace pramene, aby jim kostel neodplaval. Bylo zajímavé
pozorovat ty dětské tváře, jak se snaží s úkoly vypořádat.
Co velice oceňuji na naší Noci kostelů je úspěšné zapojení
všech generací lidí. Mezi organizátory najdeme juniory i seniory, kteří svůj čas věnují tomu, abychom mohli prožít večer
jako jedna velká rodina. Mladší členové se věnovali dětskému
programu, starší se zase zapojili ve chrámovém sboru, další
pak otevřeli pokladnici s historickými fotografiemi a připravili

tematické nástěnky. Takto jsme se mohli podívat do historie
kostela i chrámového sboru a připomenout si, že nám svěřené
dary bychom měli uchovat i pro další generace.
Závěrem chci poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k uskutečnění akce. Jihomoravskému kraji za poskytnutí
dotace, Městu Adamov a SDH za pomoc se zajištěním zázemí, paní Jitce Králičkové za pomoc s propagací, všem organizátorům, pomocníkům, fotografům a obětavým průvodcům
u Světelského oltáře, tetám, které připravily tak bohaté občerstvení, že se stoly skoro prohýbaly. Také děkuji všem návštěvníkům a těším se na další setkání.
Jan Papež
hlavní organizátor

Noc kostelů v brněnské
diecézi
Kostely a modlitebny se letos otevřely již podesáté. Noc kostelů zaznamenala veřejnost poprvé v roce 2009. I desátý ročník
Noci kostelů proběhl na území brněnské diecéze ke spokojenosti zúčastněných, poslední páteční májový večer provázelo krásné počasí, skvělá atmosféra i značný zájem veřejnosti.
První odhady zmiňují cca 118 000 zaznamenaných vstupů
ve 186 kostelech, v jihomoravské metropoli téměř 90 000
ve 47 místech. Otevřela se tak pro mnohé možnost navštívit
kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu,
ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby,
výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.
organizátoři

teční XVI. všesokolský slet. Od předchozích sletů se v jednom
bude lišit – připomene i 100. výročí vzniku našeho novodobého státu a stává se součástí oficiálních celostátních oslav tohoto výročí.
Pro slet sokolové nacvičili 10 hromadných skladeb, jedenáctá je pak společným česko-slovenským dílem se symbolickým názvem Spolu. Další dvě skladby připravují hosté z ČR
a zahraničí. Vrcholem sletu pak budou dva programy hromadných cvičení. My zavítáme na závěrečné vystoupení 6. července v Eden Aréně ve Vršovicích od 14ti hodin.
Cena zájezdu: 550 Kč /zahrnuje vstupné a dopravu mikrobusem/ Ostatní informace při přihlášení.

ÎÎ10. července 2018
ZÁJEZD DO BRNĚNSKÉHO PLANETÁRIA
NA PŘEDSTAVENÍ: SLUNEČNÍ SUPERBOUŘE

Představení Sluneční superbouře vám vysvětlí, jakým způsobem Slunce ovlivňuje dění na planetě Zemi. Během přestavby magnetického pole, erupcí a výronů sluneční hmoty vzniká
oblak horké plazmy, který se řítí prostorem Sluneční soustavy
rychlostí až několika milionů kilometrů v hodině. Pokud narazí
na planetu Zemi, vytváří nejen polární záře, ale přímo zasahuje do našich každodenních životů. Namluvil Vojtěch Dyk. Součástí představení je unikátní projekce od Pavla Karase, která
dokumentuje fantastickou kvalitu slunečních observatoří.
Začátek pořadu je v 18 hodin, představení je vhodné i pro děti
od 12ti roků. Cena zájezdu: 180 Kč, senioři a děti 150 Kč. Přihlášky do 3. 7. 2018.

BIOGRAF LÁSKA V ADAMOVĚ…
Opletalova 22, 679 04 Adamov
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

Prázdninová kulturní
pozvánka…
Výlety za poznáním…
ÎÎ6. července 2018
ZÁJEZD DO PRAHY NA:
XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET

V prvním červencovém týdnu,
1. - 6. 7. 2018, se v Praze usku-

ČERVENEC:

- hřiště na ulici Ronovská, začátek ve 21:15 h.
••11. července 2018
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA /komedie
Tomáše Svobody/
••16. července 2018
ČERTOVINY /pohádka Zdeňka Trošky/

SRPEN:

- hřiště na ulici Ronovská, začátek ve 21:00 h.
••20. srpna 2018 TÁTOVA VOLHA /komedie Jiřího
Vejdělka/
••27. srpna 2018 HASTRMAN /romantický film Ondřeje
Havelky/
Vstupné 50 Kč.
Na představení Čertoviny je vstupné pro děti 20 Kč.
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1. prázdninový výlet pro děti i dospělé

ÎÎ14. července 2018
ZOO LEŠNÁ ZLÍN, KUKUŘIČNÉ
BLUDIŠTĚ, BAŤŮV KANÁL

••Zlínská zoologická zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým místem celé Moravy.

••Kukuřičné bludiště je určené pro všechny lidi, kteří milují zá-

bavu a přírodu. Bloudění v kukuřičném poli, soutěž na čas
nebo hádání tajenky se můžou líbit nejen dětem a dospívajícím, ale také dospělým s chutí zažít něco netradičního.
••Plavba po Baťově kanále
••… a další překvapení.
Cena zájezdu: dospělá os. 500 Kč, děti, studenti a senioři 400
Kč. Ostatní informace při přihlášení.
Koncertování pod schody

ÎÎ19. července 2018
v 17:00 hodin
na prostranství před
kostelem
Ilona Stryová – housle,
klavír, kytara, zpěv

2. prázdninový výlet pro děti i dospělé

ÎÎ9. srpna 2018
5 + 1 ROZHLEDNA NA SVITAVSKU

Také v letošním roce budou cílem jednoho prázdninového
výletu rozhledny. Tentokrát zavítáme na Svitavsko.
Pokud se chcete výletu zúčastnit zdarma, stačí zapátrat na internetu nebo v některých z časopisů a napsat
nám název rozhledny, která
je na obrázku. I tato bude cílem tohoto výletu. V případě
více správných odpovědí bude
výherce vylosován. Odpověď
zašlete na adresu Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22, 679 04 Adamov do 20.
července t.r.
Cena zájezdu: dospělá os. 250 Kč, děti, studenti a senioři 200
Kč. Ostatní informace při přihlášení.
3. prázdninový výlet pro děti i dospělé

ÎÎ25. srpna 2018
ZA ZÁŽITKY DO ROSIC A PARDUBIC A OKOLÍ

Museum Rosice nad Labem je železniční muzeum s expozicí
věnovanou městské hromadné dopravě. Muzeum provozuje
od podzimu 2001 Pardubický spolek historie železniční dopravy.

Zveme vás k podvečernímu koncertu Ilony Stryové, kterou jste
v Adamově mohli potkat již při
mnoha příležitostech. Tentokrát
nám Ilona svým vystoupením
zpříjemní jeden z prázdninových
večerů.
Vstupné dobrovolné.

ÎÎ2. srpna 2018

v 18:00 h. prostranství před kostelem

MILO – Miloš Fiala

Dalším
hostem
akce „koncertování
pod schody“ bude
18letý mladý muž
Miloš Fiala – MILO,
který skvěle hraje na kytaru, zpívá
a sám si píše písně,
které zazní na našem koncertu. Hostuje v MDB, kde
jste ho mohli vidět
v jedné z titulních rolí v muzikálu Bítls. Vstupné dobrovolné.
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Kunětická Hora je zřícenina hradu z počátku 15. století stojící
na osamoceném výrazném stejnojmenném vrchu v České tabuli nedaleko Pardubic.
V budově bývalého Loveckého zámečku (z r. 1882) sídlí Úřad
správy Království perníku a Muzeum perníku „Perníková chaloupka“ s turistickými službami a atrakcemi pro rodiče s dětmi,
ale i prarodiče a ostatní zájemce.

UZAVŘENÍ MKS – KNIHOVNY
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Knihovna MKS Adamov bude uzavřena v termínu
od 16. července do 10. srpna 2018.
Nezapomeňte si proto včas vybrat pěkné čtení na dovolenou
a prázdniny.
Na viděnou se s vámi budeme těšit opět 13. srpna 2018.

Fotografiemi z archivu MKS se vracíme k několika akcím pořádaným MKS Adamov.
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Významná výročí
Mgr. Emil Drápela
– nedožité 85. narozeniny
Emil Drápela se narodil 21. 7. 1933 v Balinách u Velkého Meziříčí. Od dětství projevoval hudební nadání. Do studia hry
na trubku na brněnské konzervatoři nastoupil ve svých 18 letech. Během studia na konzervatoři se seznámil s klavíristkou
Julií Chovancovou, svou budoucí manželkou. Vzali se v roce
1959 a prožili spolu 57 let společného života.
V roce 1959 nastoupil do Státní filharmonie Brno. Na postu prvního trumpetisty a vedoucího skupiny trubek působil do roku 1978. Když se na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně otevřelo studium, byl prvním absolventem této
vysoké školy v oboru hra na trubku. Kromě orchestrální hry
se věnoval komorní hře společně se svou manželkou. V roce
1978 opustil zaměstnání ve filharmonii a stal se ředitelem Konzervatoře v Brně, ústavu, na němž v minulosti sám studoval.
V osmdesátých letech v rámci daných společenských podmínek úspěšně řídil činnost této školy, zahájil dlouho odkládanou rekonstrukci budovy a rozvíjel i nové zahraniční kontakty.
V roce 1990 odešel do invalidního důchodu.
Emil Drápela byl pozorným, milujícím, laskavým otcem. Společně s manželkou Julií vychovali dva syny, Emila a Dušana.
Z obou se stali špičkoví hudebníci, kteří působí ve Filharmo-

nii Brno na postech prvních hráčů. V důchodu rád pracoval
na chalupě. Rád jezdil do Adamova, když doprovázel svou
ženu na jejích vystoupeních na vernisážích výstav, na hudebních čtvrtcích. Zemřel 1. 12. 2016. Emil Drápela prožil plnohodnotný, bohatý a krásný život. Adamovští občané – přátelé
a známí si Mgr. Emila Drápelu st. zachovají ve svých vzpomínkách. Čest jeho památce!
MK

Ze školních tříd
MŠ Jilemnického

Den dětí
První červnový den patří všem dětem na celém světě. Bez
ohledu na místo narození, barvu pleti, inteligenci, množství
vyvedených lumpáren, nebo sportovní nadání. Zkrátka úpl-
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ně všechny děti mají tento den určený k tomu, abychom se
mohli společně radovat s nimi, že jsou, a že je máme. A abychom jim konec školního roku zpestřili a jejich svátek oslavili
taky ve školce, vymysleli jsme pro ně speciální program. Během týdne proběhlo každý den něco extra. V pondělí jsme to
celé zahájili výpravou do pohádkového lesa. Tam na naše děti

čekala řada stanovišť s pohádkovými bytostmi a postavami.
Na jednotlivých stanovištích děti plnily různé úkoly. Na konci lesního putování byla přichystána sladká odměna. V úterý
jsme na zahrádce pro děti připravili pěveckou soutěž Skřivánek. Kdo se na to cítil, předvedl svůj hudební talent a zazpíval
ostatním svou oblíbenou písničku. Ve středu proběhlo sportovní dopoledne. Děti soutěžily v několika disciplínách. Bylo
moc hezké pozorovat jejich zapálení pro hru, ale také to, jak
fandily ostatním kamarádům. Ve čtvrtek jsme se vydali na výlet na Vojenskou louku. Cesta lesem příjemně uběhla, na louce
se děti proběhly a posvačily hrášek, který jsme si vypěstovali na naší přírodní zahradě. Jako třešnička na dortu byl oběd,
který paní kuchařky naservírovaly na zahrádce. V pátek jsme
dostali od MKS dárek v podobě volného vstupu na Tetiny a jejich zpívání. Děti si to náramně užily, tetiny jsou vždy záruka
legrace. Mimo jiné nám závěrem popřály krásné prázdniny a já
bych ráda udělala totéž. Přeji vám i nám, všem zaměstnancům
naší školky, krásné prázdniny, dovolenou přesně podle představ a spoustu sluníčka, nejen na obloze.
Mgr. Ivana Drlíková
MŠ Jilemnického

Přírodní zahrada
Koncem května jsme na naší přírodní zahradě uspořádali brigádu. V pořadí již třetí. Přestože byla akce čistě dobrovolná,
účast nám udělala neskutečnou radost. Přišlo takové množství
rodičů, že jsme byli upřímně překvapení. Tímto hned v úvodu chci všem maminkám, tatínkům, ale i dětem, které se také
aktivně zapojily, moc poděkovat! Na zahradě jsme si vytýčili
čtyři hlavní úkoly. Jako první jsme za asistence a pomoci paní
zahradnice vysadili živý plot. Ta nám poradila jak s výběrem
okrasných i ovocných keřů, tak s jejich rozmístěním a v neposlední řadě nám je pomohla zasadit. Dále jsme ze staré skříně vytvářeli hmyzí hotel. To se do jednotlivých polic umístí různé přírodniny a v nich se časem zabydlí rozličný hmyz.
Kromě tohoto ekologického aspektu vypadá domeček moc
pěkně na pohled. Třetí úkol se týkal dětí. Ty dostaly na sta-

rosti výzdobu starého plechového sudu na dešťovou vodu.
Měly k dispozici štětečky, akrylové barvy a svou nezměrnou
fantazii. A jako poslední úkol bylo položení chybějící dlažby
pod altánem. I toto se nám podařilo úspěšně zvládnout. Kromě toho tatínkové navozili hlínu, zasadili jsme měsíček, vypleli
záhonky a na závěr jsme si jako tradičně sedli k ohni a opekli
špekáčky. Byla to velice vydařená akce. Jsme nadšení z výsledku, z toho, že rodiče přišli nezištně pomoct, že vládla přátelská
atmosféra, že vyšlo počasí a vůbec všechno klaplo, jak mělo.
Mgr. Ivana Drlíková
ZŠ Ronovská

Pohádkové hřiště
Před několika lety jsme zavedli se žáky ve škole na Ronovské
novou tradici. Nejstarší čtvrťáci si připraví každý rok na Den
dětí pro své mladší spolužáky Pohádkové hřiště (v případě
špatného počasí Pohádkovou tělocvičnu).
Čtvrťáci si již dlouho dopředu připravovali stanoviště i kostýmy.
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Děti nejprve přivítal princ s mečem a rozdal jim kartičky,
do kterých se zapisovalo, které úkoly po cestě pohádkovým lesem děti zvládly. Hned první úkol je čekal u Mickeyho Mouse,
kde museli odpovídat na otázky. Po cestě potkaly víly, bludičky, vojáky, policejní jednotku, Pata a Mata, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Ferdu mravence, berušky, mořské panny,
kovboje, indiány a myšku.
Své dovednosti musely děti ukázat při střelbě, překážkové
dráze, lezení pavučinou, stavění komínu, střelbě na bránu, zpívání a při dalších úkolech. Jelikož všechny děti zvládly úkoly
na výbornou, čekala je na konci sladká odměna.
Doufáme, že se dětem pohádkový les líbil a děkujeme všem
žákům druhého stupně, kteří byli ochotni pohádkový les pro
malé děti vytvořit.
Klepárníková Marie
MŠ Komenského

Týden dětské radosti

Letos bylo hřiště nad školou rejem pro piráty, basketbalisty,
florbalisty, čaroděje – kořenáře, barmany, střelmistry do plechovek, střelce na terč z dětských zbraní, květináře, obratné
nosiče pingpongových míčků a hledače tajemných věcí.
Počasí se letos 1. června náramně vyvedlo, akce se čtvrťákům
velmi vydařila a mladší spolužáci byli nadšení.
Mgr. Soňa Karásková

Pohádkový les
Stejně jako každý rok, i letos naše škola pořádala pro děti z mateřských školek a děti z prvního stupně základní školy, pohádkový les. Akce se konala v pondělí 4. června na „sklaďáku“.
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Oslavy dne dětí jsme v MŠ Komenského „odstartovali“ ve čtvrtek 31. 5. hudebním pořadem „Poletíme do Afriky“. 1. 6. jsme
navštívili výcvikový areál pro hasiče v Brně – Líšni. Hasiči si pro
nás připravili zajímavý program. Předvedli, co všechno dokáží
a také vtáhli do různých úkolů i děti. Za toto dopoledne musíme poděkovat panu Kupkovi, který nás do výcvikového střediska pozval.
V pondělí 4. 6. na nás čekal pohádkový les, který pro nás připravili učitelé a žáci 2. stupně ZŠ, plný kouzelných postaviček
ale i úkolů, které jsme museli zvládnout. V úterý 5. 6. jsme svými kresbami vyzdobili chodník před mateřskou školou. Středa
6. 6. patřila soutěži „O nejdelší hod kuželkou“. Ve čtvrtek 7. 6.
nás čekal výlet k „Sedmi dubům“. Cestou jsme pozorovali stromy, rostliny, drobný hmyz, ale i práci lesních dělníků. U památníku jsme se občerstvili a pak už „hurá“ do školičky. Posledním dárkem k MDD byl pořad „Zpívání o létu“ s Brněnskými
písničkovými tetinami, na které nás zdarma pozvalo Městské
kulturní středisko Adamov v pátek 8. 6. Byl to opravdu vydařený týden!
Dagmar Kalová

Big spolupráce
Již druhým školním rokem je ZŠ a MŠ Adamov zapojena
do projektu spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním
regionu, BIG, ATCZ5. Z toho projektu je kromě vzdělávacích
seminářů a hospitací učitelů hrazena i jedna hodina výuky
týdně německého jazyka pro předškolní a školní děti. A tak se
pod mým vedením zábavnou a hravou formou děti v mateřské
škole a na ZŠ Ronovská seznamují s rodným jazykem našich
dvou přeshraničních sousedů.
Vzhledem k tomu, že do tohoto projektu je na rakouské straně
zapojeno množství školek a škol, kde se děti učí a seznamují s češtinou, byla nám přidělena i partnerská mateřská škola
z Pernersdorfu, se kterou jsme hned od začátku navázali kontakt. Posílali jsme dětem video pozdravy a radovali se z jejich
natočených odpovědí. Vrcholem našeho partnerství je samozřejmě vzájemná návštěva. Děti z rakouské školky nás proto
přijely navštívit 5. června 2018 společně se svými rodiči, panem starostou a pedagogickými pracovníky. Po dlouhé cestě
autobusem jsme je krátce po deváté hodině přivítali v prostorech ZŠ Ronovská, kde jsme si společně zazpívali písničku „Hasičská rozcvička“, a to hned v němčině i češtině. Poté se už vše
začalo točit kolem hasičské tématiky, a tak jsme si společnými
silami vyrobili papírové helmy, rozdělili se do týmu a vyběhli ven na školní hřiště, kde už na nás čekali dobrovolní hasiči

z Adamova a šest stanovišť, na kterých skupinky namíchané
z českých a rakouských dětí plnily různé úkoly. Stříkalo se z hadice, nosila voda načas, skákalo v plné výzbroji přes překážky, a tak podobně. Nakonec všechny děti dostaly sladkou odměnu, rozloučili jsme se a popřáli našim novým kamarádům
z Rakouska krásnou a příjemnou cestu zpět. Už teď se těšíme
na naši návštěvu v Pernesdorfu, kam bychom se měli na začátku příštího školního roku vydat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům
za jejich pomoc a nasazení při této akci, všem svým kolegyním, které mi pomohly s přípravami, dětem z mateřské školy
MŠ Jilemnického a prvňáčkům ze ZŠ Ronovská za výrobu dárečků pro rakouské děti, dětem ze 4.A ze ZŠ Ronovská a kuchařkám z MŠ Komenského za pomoc při přípravě pohoštění
a paní ředitelce ZŠ a MŠ Adamov, stejně tak panu starostovi
Bc. Romanu Pilátovi za dárky pro děti a pedagogický doprovod z MŠ v Pernesdorfu.
Mgr. Zuzana Šlechtová

Školní výlet Borová u Poličky
Ve dnech 11.6.-13.6.2018 se třída 7.A vydala na školní výlet
do kempu Borová u Poličky. Byli jsme ubytovaní v chatkách
po 5, jedna chatka byla po 6. V kempu se nachází bazén, který jsme využili, co nejčastěji. Kromě koupání jsme hráli hry,
při kterých nechybělo mnoho smíchu. Když jsme se probudili
do deštivého rána, nezaskočilo nás to, vydali jsme se na procházku do lesa, kde nechyběla ani šišková válka. V lese jsme
objevili rybník a u něj byla lanová dráha, kterou děti několikrát zdolaly, někdo s více pády, někdo bez pádu. Když se počasí umoudřilo, opět jsme naskákali do bazénu, ti kteří se neobjevili ve vodě, byli nemilosrdně do vody odtaženi a vhozeni,
včetně učitelek. Večery jsme trávili společně, u ohýnku jsme
hráli hry a zpívali s kytarou a hlavně se hodně zasmáli. Na výletě všichni zapomněli na mobily, tablety a PC, užívali si života
plnými doušky. Zavzpomínali jsme i na ty, kteří s námi nemohli
odjet a museli zůstat s nemocemi doma.
Výlet ukázal, že jsme prima parta, jsem moc ráda, že jsem třídní učitelkou těchto LUMPÍKŮ a doufám, že nám to vydrží až
do deváté třídy.
Marie Klepárníková
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Návštěva festivalu
RE:PUBLIKA
Ve čtvrtek 14. 6. se všechny třídy druhého stupně a 5. B zúčastnily exkurze ke 100. výročí vzniku Československa do areálu brněnského výstaviště, kde probíhal festival RE:PUBLIKA.
Nejprve jsme zamířili do pavilonu A, kde se konalo několik výstav. Žáky zaujaly výstavy Technického muzea, Sokola a výstava Cestovatelské legendy o cestách známé dvojice Hanzelka,
Zikmund. Mnoho žáků si zde vyzkoušelo několik hlavolamů,
na kterých se mohli přesvědčit, že k úspěchu vede především
trpělivost a soustředěnost. Někteří navštívili i audiovizuální
výstavu České filharmonie Má vlast zblízka a nahlas.
Pak jsme se přemístili do pavilonu V do tzv. Re:lax zóny, kde
si na několika sportovištích žáci nejvíce užili badminton, skok
vysoký a přehazovanou. Někteří si vyzkoušeli i hokejbal a jízdu
na kole. Pak se některé třídy vrátily do „áčka“ na Divadlo vědy,
kde jim zaměstnanci Fakulty chemické VUT v Brně předvedli
několik chemických pokusů s možností ochutnávky některých
produktů, které z pokusů vzešly.
Někteří poté zavítali do gastrozóny, kde mohli ochutnat například masový nákyp s kopřivami na krajíci chleba s cibulovou
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marmeládou nebo uherský guláš s cibulkou. Ve zbytku času se
žáci vrátili do Re:lax zóny, která je bavila nejvíce.
Toto významné výročí si žáci samozřejmě připomenou ještě
ve škole v příštím školním roce, a to právě v dny, kdy Československo před 100 lety vzniklo.
Aleš Spurný

Dopravní hřiště
Dne 12. 4. se třídy 4. A a 4. B účastnily výuky na dopravním
hřišti.
Již na podzim si děti vyzkoušely jízdy po dopravním hřišti a zúčastnily se výuky o pravidlech silničního provozu. Nyní na jaře
měly přesvědčit instruktorky o tom, že jsou schopni zvládnout
samostatnou jízdu na kole.
Na začátku se obě třídy rozdělily na skupiny, kdy jedna skupina
šla na ZŠ Salmova a druhá zamířila rovnou na dopravní hřiště.
Na ZŠ Salmova si žáci zopakovali během výuky značky, situace na silnicích a podrobně se učili křižovatky. Zhruba po hodině výuky dostaly test, který ověřil jejich teoretické vědomosti.
Nejvíce mohli chybovat v pěti otázkách. Většina žáků zvládla
test v časovém předstihu. Teoretickou část nezvládli z obou
tříd 4 žáci.
Po testech se žáci přesunuli na dopravní hřiště, kde měli předvést své dovednosti při jízdě na kole, včetně vyzkoušení vědomostí, které získali v učebně, v praxi. Po nasazení nezbytných
helem a vybrání kol si jízdu po dopravním hřišti vyzkoušeli nanečisto, kde je paní instruktorka během jízdy upozorňovala
na chyby, které dělají. Následovala přestávka, ve které dostali
žáci čísla, po přestávce je čekala již jízda naostro, při které si
paní instruktorka zapisovala chyby, které určitý žák dělal.
Po jízdách na žáky čekal řidičský průkaz na kolo. Při jejich předání paní instruktorka vždy zhodnotila jízdu každého žáka.
Žák, který zvládl písemný test i jízdu na kole, získal průkaz, který ho opravňuje vyjet na kole na silnici bez dozoru. Průkaz nezískali 4 žáci, kteří si musí test zopakovat znovu, ale již ve škole
s paní učitelkou.
Marie Klepárníková, Ludmila Plačková

Pétanque ve škole
Dne 14. 6. 2018 se uskutečnil 2. ročník školního turnaje pro
děti v pétanque pořádaný adamovským klubem Fenyx ve spolupráci s městem Adamov a ZŠ.
Hned ráno v 8 hodin se začalo soupeřit na hřišti na Ronovské a během celého dopoledne se svedlo mnoho zajímavých
sportovních soubojů. Jedna vyučovací hodina pro každou třídu vždycky utekla jako voda a dětem se ani nechtělo z hřiště.
Závěrečné pořadí:
1. B 1. Svatík Šlechta, 2. Petřík Bárta, 3. Mirek Kučera
2. B 1. Kuba Kovář, 2. Zbyněk Pasac, 3. Vojta Kuchař
3. B 1. Radim Dobeš, 2. Vítek Cinkl, 3. Jirka Brom
4. A 1. Staník Hlouch, 2. Jirka Boucník, 3. Marek Dvořák
Každé ze zúčastněných dětí získalo malou sladkost a vítězné
trojice z jednotlivých tříd obdržely krásné medaile.
Dle letošního pořadí to vypadá, jako bychom měli chlapeckou
školu. Ale i děvčata hrála skvěle, jen jim možná chybělo trošku
štěstí. Takže příští rok!
Mgr. Soňa Karásková

Sbírka pro onkologicky
nemocné děti
Od dubna do konce května naše škola pořádala sbírku pro
onkologicky nemocné děti. Žáci mohli na tuto sbírku přispět
sladkostmi, hračkami. Sbírka se odlišuje od jiných, že není pořádána přes žádnou charitativní či neziskovou organizaci. Jednalo se o akci školy, kdy všechny přinesené dary byly odvezeny
do nemocnice na Žlutý kopec v Brně.
Sešlo se velké množství sladkostí, především čokolád, gumových bonbónů, dále žáci donesli autíčka, panenky, puzzle,

stolní hry. Veškeré dary se předaly ve čtvrtek 30. května paní
Hůlkové.
Tato sbírka proběhla na naší škole již po druhé, kdy poprvé se
v listopadu sbírky účastnili pouze žáci sedmé třídy. Jelikož se
sešla sbírka s pozitivním přístupem ze strany rodičů, ale i žáků,
zkusili jsme sbírku rozšířit na celou školu. Paní Hůlková při předání velice děkovala a řekla, že děti jsou za dárky velice vděční.
Chtěla bych velmi poděkovat všem, kterým není lhostejné utrpení našich nejmenších, přispěli do této sbírky a udělali tak radost dětem, kteří musí bojovat s touto zákeřnou nemocí.
Marie Klepárníková

Ze sportu
Mladý kulturista….
Sedmnáctiletý, mladý a nadějný kulturista z Adamova David
Kopřiva se jako člen Target Teamu zúčastnil 12. května 2018
soutěže Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů v kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness 2018 v Bohumíně, kde se umístil na 5. místě. Tento výsledek byl o to cennější, protože se jednalo o vůbec jeho první soutěž v životě.
Prvních šest finalistů bylo automaticky nominováno na Mistrovství České republiky v kulturistice, physique, bodyfitness
a bikiny fitness 2018, která se konala 19. května ve Velké Bíteši,
kde skončil na 7. místě. Nutno podotknout, že vzhledem ke své
váze byl zařazen do těžší váhové kategorie, kde soutěžil se
staršími a zkušenějšími soupeři s vyšší hmotností. Lze to tedy
jednoznačně považovat za velký úspěch a nabytí zkušeností
z těchto soutěží. Tyto úspěchy jsou pro něho hnacím motorem
v pokračování tohoto ne příliš (mezi veřejností) rozšířeného
druhu sportu. Proto mu přejme, aby mu nadšení a odhodlání
pracovat sám na sobě vydrželo a přinášelo radost.
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Obrázky se vracíme k Sokolské akademii, která proběhla 28. dubna. Sokol Adamov připravil již 6. akademii, na kterou přijelo
zatančit na dvě stě tanečníků. Společně s diváky nás tam bylo téměř čtyři sta. Tančily děti z Kola-Kola, Aerobicu Sebranice,
Aerobicu Ráječko, Relax Clubu Rájec, Sokola Adamov a Telnice, Polonéza a ženy z Jedovnic. Jako hosté vystoupila taneční
skupina orientálních tanečnic Friday Dancers. Děkujeme všem sponzorům.
Foto: Otakar Haška.
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Vítěz rybářských závodů
chytil čtyři kapry
Den dětí v Adamově už léta zahajují rybářské závody u řeky
Svitavy. Letos dorazila v doprovodu rodičů první červnovou
sobotu k adamovskému splavu s pruty bezmála čtyřicítka malých lovců. Závod byl rozdělený tradičně do dvou kol. „Chytalo se na jeden prut s háčkem bez protihrotu. Ulovené ryby
se měřily. Za každý centimetr jsme počítali jeden bod. Závod
jsme rozdělili na dvě kola. Děti si vylosovaly dvě místa. Jedno u splavu a druhé výš proti proudu. Ve druhém kole se pak
na místech prostřídaly, aby to bylo spravedlivé,“ řekl za organizátory akce Jiří Neuman z adamovské rybářské organizace.
Závodní místa byla rozmístěná na zhruba půl kilometrovém
úseku od splavu směrem proti proudu. Těsně před závody nasadili rybáři do řeky kapry. Ty se snažila ulovit většina soutěžících. A kapři brali hned po startu. Ale záběry přicházely i později dopoledne po výměně míst. Pěkného kapra vytáhl například Filip Mikeš. „Snědl rohlík a jel hned pryč. Moc jsem musel
bojovat, abych toho kapra dostal na břeh. Ale nakonec jsem
byl silnější,“ usmíval se chlapec.
Mezi nejúspěšnější nástrahy patřila tradičně kukuřice. A také
rohlík s těstem. Loňský vítěz Kryštof Král sice kapra nevytáhl,
ale až do posledních minut byl ve hře o pohár pro vítěze. Nachytal totiž spoustu drobných rybek. Ouklejí a hrouzků. „Dřív
se mi tady hodně dařilo. Byl jsem druhý, několikrát třetí a loni
jsem vyhrál. Nevím, jestli to bude letos stačit,“ řekl klučina.
Nakonec skončil těsně čtvrtý. Vyhrál Adam Raušer, který
na břeh vytáhl čtyři kapry a několik drobných rybek. Druhá
skončila Lenka Neumanová před Lukášem Neumanem. Největší rybu závodů měl Tomáš Fojt. Z řeky vytáhl šedesáticentimetrového kapra.
Na všechny lovce čekaly věcné ceny. Kdo rybu neulovil, nemusel smutnit. V doprovodné soutěži házení rybářskou zátě-

ží na terč se totiž mohl posunou ve výsledkovém pořadí. Tuto
disciplínu ovládla Žaneta Charvátová. „Myslím si, že děti odcházely spokojené. Počasí vyšlo náramně, opekly se špekáčky, ryby se nachytaly a měli jsme pěkné ceny. Děkujeme všem.
Sponzorům a těm, co se na akci podíleli,“ uzavřel vedoucí adamovských rybářů Petr Kubíček.
Pořadí
1. Adam Raušer
276 bodů
2. Lenka Neumanová 265 bodů
3. Lukáš Neuman
231 bodů
Největší ryba: Tomáš Fojt (kapr 60 centimetrů)
Házení na terč: Žaneta Charvátová 20 bodů
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Vážení a milí přátelé,
hodně z Vás se věnuje nějaké sportovní činnosti, ať už jsou to
míčové hry, fotbal, nejrůznější cvičení pro kultivaci těla nebo
turistika. Téměř vždy jsou tyto činnosti spojeny s tím, že se při
nich setkáváme s kamarády a zažíváme při nich nejen radost
z fyzické činnosti, ale taky radost z toho, že kolem sebe máme
lidi, kteří mají stejné zájmy a chtějí s námi být.
Letos se po šesti letech připravovala hromadná sokolská vystoupení a všechny aktivity s tím spojené budou završeny setkáním v Praze, kde se ve dnech 5. a 6. července uskuteční XVI.
Všesokolský slet.
Je to příležitost pro ty, kteří mají rádi pohyb spojený s hudbou,
rádi se učí něco nového a rádi za svou činností vidí výsledek.
A výsledkem našeho snažení a hodin v tělocvičně je vystoupení na stadionu, kde mnoho dalších lidí, kteří svůj čas věnovali
nácviku, zacvičí nebo zatančí stejnou skladbu a teprve tam je
vidět celá ta krása – ten pohyb sladěný s hudbou a celá choreografie skladby.
Jako vždy už od dob „dávného“ Sokola, přes dobu konání
Spartakiád tak i dnes v současném Sokole se v Adamově chystáme na tento svátek.
Ve skladbě pro Věrnou gardu vystoupí Helena Kokrdová a Irena Antoszewska. Skladbu autorky nazvaly Princezna republika a je připravena na hudbu písní Karla Hašlera. Skladba svým
názvem i celou atmosférou oslavuje 100. výročí vzniku Československé republiky.
8 cvičenek nacvičuje skladbu Ženobraní. Toto slovo má stejný
základ jako vinobraní. A jako je vinobraní oslava vinné révy
a vína, tak taky název naší skladby předznamenává, že jde
o oslavu žen. A skladba je opravdu oslavou pohybu a radosti
ze života. Je připravena na hudbu skupiny Čechomor a Fleret.
A že se skladba autorkám povedla, svědčí to, že se k nám ženám – Aleně Formánkové, Stanislavě Hofmannové, Blance
Pančíkové, Lence Juříčkové a Lence Wellové přidala tři děvčata
z 9. třídy – Barbora Skirková, Tereza Taterová a Kateřina
Peterková. Začala nacvičovat později, když my už jsme část
skladby uměly, ale svou šikovností a zápalem všechno dohnala. Mám velkou radost, že jsme se rozrostly a že Blanka, Lenka, Katka, Barča a Terka přinesly nám starším trochu hravosti
a radosti a my jim zase trochu zkušenosti, odpovědnosti a cílevědomosti.
A tak všech nás 10 cvičenek má za sebou první velké vystoupení, které se konalo 10. 6. v Brně na sokolském stadionu. Máme
za sebou obavy, aby všechno vyšlo, jak si přejeme. Hlavně abychom zvládly to velké horko, potom, aby zase nebyla průtrž
mračen a bouřka, která by celé odpoledne zkazila. Ale všechno dopadlo dobře. Odpoledne se zatáhlo, takže nám bylo
dobře a déšť byl jen drobný a všechny osvěžil.
Sletový průvod přišel na stadion a všichni cvičenci nastoupili
na plochu.
Stála jsem mezi nimi a prožívala jsem si tu chvíli, kdy hymna
hraje jen pro nás – pro mě. Kolikrát za život se to člověku podaří? A pak jsme opouštěli cvičební plochu a z plného hlediště
na nás mávaly naše známé. Ty, které na minulém sletu byly ještě mezi cvičícími, ty, které cvičily na některé spartakiádě, a ty,
které mají rády tato vystoupení.
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Sledovala jsem vystoupení Věrné gardy a držela jim palce, aby
se vše povedlo. A opravdu, skladba byla moc pěkná a odezva
diváků veliká.
A pak jsme nastoupily k vystoupení my. Hudba začala hrát
a my jsme tančily a prožívaly jsme každý pohyb, který jsme se
od podzimu naučily. Dalo to tolik práce! A na hřišti to uteče
strašně rychle, těch 10 minut je kratších než jindy. Říkáme si:
Škoda, že už je konec. Náš poslední pozdrav pohybem a pak
potlesk diváků. Bylo to krásné.
Měli jsme podporu našich známých, kamarádů a i blízkých jak
na hřišti, tak také během celého nácviku. A já jim za ni za nás
všechny děkuji.
A ještě někdo se mnou byl celý den v Brně. Byla se mnou sestra
Eliška Nováková. Když jsem se s ní před pár lety v adamovském
Zpravodaji loučila, věděla jsem, že se zase potkáme. A ten den
jsem ji viděla mezi cvičícími Věrné gardy a potom i vedle sebe
při našem cvičení. Pomáhala mi při celém nácviku a povznášela mě při vystoupení, protože ona kolem sebe vždy šířila klid
a rozvahu a zároveň elán a radost. Určitě si na ni vzpomněli
i mnozí z Vás.
Přeji nám, ať se nám sletový týden v Praze vydaří a vystoupení
se stanou našimi nezapomenutelnými zážitky.
Lenka Wellová, TJ Sokol Adamov

Zakončení cvičení R+D
Poslední cvičení oddílu TJ Sokol Rodiče a děti v tomto školním
roce máme za sebou. Již tradičně jsme se sešli venku na hřišti. Na několika stanovištích čekaly na kluky a holky úkoly, kde
zúročili to, co v tělocvičně pilně trénujeme. A není to jen házení, běhání, skákání, ale i poznávání barviček nebo zvířátek
či překonávání strachu. Aby bylo cvičení pestřejší, navštívíme
peklo, hledáme poklad nebo zdobíme stromeček.
I ti nejmenší si přišli na své a tak kartičku plnou obrázků měli
všichni. Za to čekala každého malá odměna. Poslední úkol zůstal na rodičích – opéct nad ohněm něco dobrého. A to v tomto horkém odpoledni taky nebylo zrovna snadné.
Myslím, že odpoledne se nám vydařilo a všichni odcházeli
domů spokojení. Za to děkuji všem, kteří mi pomohli s přípravou ohniště i na stanovištích.
Dagmar Hrubá

Závěrečné vystoupení
KOLA-KOLA
Další akcí, kterou KOLO-KOLO připravilo pro děti a jejich rodiče bylo závěrečné vystoupení, které se konalo 25. května.
Tentokrát se tančilo, zpívalo a hrálo ve sportovní hale, kde
bylo připraveno pomyslné jeviště a vytvořena téměř divadelní
atmosféra. Děti ve věku od dvou let předvedly, co se za prvních devět měsíců fungování KOLA naučily. Všichni malí i větší
umělci zaujali rodiče svými dobře naučenými vystoupeními,
které bylo odměněno potleskem.
Jsem ráda, že se KOLO točí dál a na další akce zveme všechny
naše kamarády, rodiče a příznivce. Přeji všem krásné prosluněné léto, plné odpočinku.
Mgr. Kateřina Prudíková, jednatelka spolku

Střípky z historie
adamovského sportu, 18. díl
O tom, že se v Adamově hrála házená, padla již drobná zmínka
ve 4. díle tohoto seriálu. Bylo to v souvislosti s otevřením fotbalového hřiště poblíž zámečku v létě roku 1932, kdy bylo sehráno exhibiční utkání mezi ženami AFK Blansko a SK Adamov.
V novinách dokonce existuje společná fotografie účastnic tohoto zápasu. Jednalo se o házenou českou, která má ve shodě
se svým názvem původ v naší republice. Od „mezinárodní“ se

liší na první pohled např. brankami, kdy u české házené převládá výška, zatímco u té mezinárodní šířka.
Z pohledu dlouhodobě soutěžního bylo toto střetnutí zřejmě
však jen dočasnou záležitostí. Prvé takové měření sil, do kterého se doložitelně zapojili zástupci adamovské házené, proběhlo na jaře roku 1940 a bylo jím mistrovství sokolské župy
dr. Jindry Vaníčka. Muži Adamova byli zařazeni s dalšími začátečnickými družstvy do III. třídy. Jejích sedm účastníků se výkonnostně rozdělilo na dvě skupiny, přičemž Adamovští patřili
k těm čtyřem slabším. O mnoho lépe se adamovským sokolům
nevedlo ani v podzimním kole mistrovství. Obou zmíněných
mistrovství se zúčastnila asi dvacítka družstev.
V dubnu roku 1940 byla činnost Sokola zastavena přípisem
říšského protektora. Házená v Adamově pak dále pokračovala pod hlavičkou SK. V jedné ze čtyř skupin mistrovství Západomoravské župy obsadil Adamov s jedním bodem poslední
sedmé místo. V dalším roce bylo již toto mistrovství rozděleno
do dvou tříd. Nižší druhá třída byla tvořena třemi pětičlennými
okrsky a hrála se na dvě kola. Adamov skončil v okrsku (zřejmě) předposlední, když za sebou nechal házenkáře z Bílovic.
Ještě na podzim byl rozehrán další ročník mistrovství župy,
který se dohrával na jaře roku 1943. Druhá třída se tentokrát
hrála v pěti okrscích a Adamov měl v tom svém třetím za soupeře AFK Blansko, Maloměřice II, Velen Boskovice, Bílovice
a Spartu Brno II. Po podzimním kole byli adamovští házenkáři
předposlední, za ním byly Boskovice, které porazil v poměru
4:3. O jarní části mistrovství jsem nenašel žádnou zprávu.
Ještě před zahájením podzimní části mistrovství sezóny
1943/44 byl v srpnu v Adamově sehrán přátelský zápas s brněnskou Škodovkou před údajnou návštěvou jednoho tisíce
diváků. Domácí podlehli 7:9, ačkoliv vedli již 5:1. V samotném
mistrovství II. třídy byl SK Škoda Adamov po odehrání jeho
první poloviny na druhém místě osmičlenné tabulky s 11 body
se ztrátou 3 bodů na první SK Maloměřice I. Bohužel i tentokrát jsem nedohledal, jak celé mistrovství v této sezóně skončilo. Na podzim roku 1944 se pod dopadem úsporných opatření protektorátní vlády hrály již jen oblastní hry, jichž se Adamov zúčastnil a skončil v nich na úrovni okrsku.
V celém období druhé světové války byli v referátech zmíněni jen dva hráči Adamova, a to Fiala jako střelec branky v roce
1943 a Ondrášek, který měl do adamovské Škody přestoupit
z Ořechoviček. Kdo dále v mužském týmu nastupoval a kde
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vůbec se tehdy v Adamově hrálo, prozradil až nepodepsaný
autor článku „V Adamově se hraje opět česká házená“, který
vyšel v září roku 1955 v závodním týdeníku Směr. Přebírám
z něho doslovně příslušný odstavec: „Mezi pěkné a oblíbené
sporty patří nesporně česká házená. V Adamově se hrávala
před 12 lety na bývalém hřišti u nádraží. Někteří Bílovičtí si pamatují, že v Adamově hráli v roce 1942 českou házenou proti tehdejším hráčům Volfovi, Oulehlovi, Friedmanovi, Berkovi, Zdeňku Kroupovi (dnešnímu členu opery Státního divadla
v Brně), který hrával v brance, dále proti Gelnarovi, Krotzovi,
Fialovi a ostatním. Na hřišti u nádraží byly postaveny dřevěné
baráky a tím nastalo přerušení pěstování české házené v Adamově.“ Pro dříve narozené podotýkám, že těmi baráky se rozuměl tzv. Barrandov.
Právě v době těsně předcházející vydání zmíněného článku
byl z iniciativy Oldřicha Křípače založen při adamovském Spartaku oddíl české házené. Po prvním tréninku 29. srpna 1955
byl již v pátek 2. září sehrán přátelský zápas mužů se Sokolem
Bílovice, v němž hosté zvítězili 14:12. Dres Adamova oblékli Boháček, Rychlík, Hladký, Ševčík, Fiala, Křípač, Vlček, Šareš
a Válek (někdy se uvádí Wallek), branky vstřelili Fiala 5, Vlček
4, Křípač 2 a Šareš 1. Ještě na podzim se muži zapojili do mistrovské soutěže, v jejichž zápasech nastoupili ještě Kopecký,
Hudec, Všianský, Volf, Zavadil, Novotný a Procházka.
Oddíl české házené Spartaku Adamov vyvíjel poměrně bohatou činnost, která však s koncem šedesátých let skončila.
To se již ale v Adamově hrála házená mezinárodní. Poměrně
brzo byla počátkem sedmdesátých let činnost oddílu házené
znovuobnovena. Historii dále popíšu po těchto dvou dílčích
obdobích a začnu vždy mužskými družstvy z toho důvodu, že
jejich zástupci jsou uváděni u družstev žen či dorostenek jako
trenéři.
Družstvo mužů české házené bylo hned v prvním roce své existence zařazeno do krajského přeboru a po odehrání všech zápasů v jarním kole roku 1956 bylo z deseti účastníků na devátém místě. To již s nimi hrál Hendrich, nejlepší střelec mužstva,
dalšími kanonýry byli Hudec, Zavadil (chytával i v brance), Kopecký a Křípač. V květnu 1956 byl vytvořen též oddíl dorostenců, v němž hráli Hanzlík, Moser, Šulc, Kuchař, Linhart, Novotný,
Patočka, Skoupý, Šmerek, Václavek a Martinec. Hned se zapojili do krajské soutěže, do které však získávali body jen za kontumační vítězství.
Do konce šedesátých let hrálo družstvo mužů jednu ze dvou
skupin krajské soutěže. Jejich soupeři byla především mužstva
Sokola Bílovice, Sokola Měnín II, Sokola Zbýšov, Sokola Miroslav, Sl. Modřice, Spartaku ZJŠ Brno, Spartaku Kuřim, VTA Brno,
Sokola Újezd II a Sokola Moravany. Z pohledu výkonnostního
srovnání obsazovali nižší příčky tabulky. Z nových hráčů jsou
uváděni střelci Hráček a Slavík. V roce 1957 údajně odehrál Jan
Volf v dresu Adamova již svůj pětistý zápas. Mnozí výše uvedení dorostenci přešli do kategorie mužů, resp. odešli na vojnu.
Ti noví byli získaní mezi učni místních strojíren, zmíněna jsou
jména Tuček, Beran, Zadek, Krebs, Prokop a Kučera.
V této době se mistrovské zápasy hrávaly především na fotbalovém hřišti, některé pak na hřišti u školy na Ptačině. Venkovní
tréninky se konaly od roku 1957 převážně na ploše u nádraží,
na níž v zimě stávalo kluziště. Zde bylo sice k dispozici osvětlení, takže se mohlo sportovat i po setmění, bohužel ale chybělo
i jen nejnutnější hygienické zařízení. Proto tam mohla proběhnout maximálně některá přátelská utkání.
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Pozvánka na turistické akce
Spartak Adamov, turistický oddíl KČT zve své členy a všechny
příznivce pobytu v přírodě na turistické akce:

NS Krajem říčky Ponávky

Vycházka se uskuteční v sobotu 21. července 2018.
Délka vycházky 9 km.
Trasa: Česká – Lelekovice – NS Ponávka – Globus – Řečkovice
– Královo Pole.
Odjezd: ČD Adamov nádr. Os 7:41 hod.
Zpět: ČD Královo Pole Os 12:54.
Vycházku vede: Irča Antoszewska

Soutok Loučky a Svratky

Vycházka se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018.
Délka vycházky 8 km.
Trasa: Dolní Loučky – Mezihoří – Besének – Tišnov.
Odjezd: ČD Adamov nádr. Os 7:41 hod.
Zpět: ČD Tišnov Os 12:30.
Vycházku vede: Irča Antoszewska

Z vycházek turistického
oddílu
Májová vycházka do Lednice

Na 26. května jsme si naplánovali vycházku do Lednicko-Valtického areálu, který je od roku 1996 součástí Unesco. Celý
areál nechali v polovině 19. století vybudovat Lichtenštejnové. Vlakem jsme dojeli do zastávky Ladná, kde nás překvapila mlha. Vydali jsme se nejdříve po silnici a potom po žluté
značce ke zřícenině Janova hradu, který sloužil jako lovecký
zámeček. Někteří si s průvodkyní hrad prohlédli, jiní posvačili. Dále jsme už za slunečného počasí pokračovali k Minaretu.
Tato rozhledna je vysoká 60 metrů a má 302 schodů. Z horního ochozu je vidět park, Pálava, Bílé Karpaty. Osm sálů zdobí
maurské kresby. Cesta vedla krásným parkem kolem Zámec-

kého rybníka. K Minaretu jezdí po Dyji loďky s turisty, na cestách jsme potkávali koňská spřežení. Došli jsme k palmovému
skleníku, který byl ve své době mimořádnou stavbou. Jedná
se o Národní technickou památku. Někteří z nás si zašli prohlédnout lázně a sochy z mořského písku. Vycházka se všem
velmi líbila, takže ji brzy zopakujeme. Zúčastnilo se 20 turistů,
z toho 2 hosté.

Po Sluneční stezce

V sobotu 9. června jsme autobusem dojeli do Křtin a vydali
se na vycházku po Sluneční stezce, kterou tvoří makety planet naší Sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Na dvanácti
naučných panelech jsme se seznámili s informacemi o Slunci,
Merkuru, Venuši, Zemi, Měsíci, Marsu, Ceresu, Jupiteru, Halley,
Saturnu, Uranu a Neptunu. Cestou jsme si odpočinuli u Hraběnčina klekátka, které zde bylo obnoveno v roce 2011. Trasa
je dlouhá 4,5 km, vede po žluté značce ze Křtin a končí u arboreta Křtiny. Dále jsme pokračovali příjemnou lesní cestou,
nasbírali jsme si jahody, borůvky a natrhali třešně. Všichni byli
spokojení, zúčastnilo se 14 turistů.

INZERCE
♦♦ Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC,

není překážkou. Zn: „Pálavské vrchy - čundrcountry show“.
Tel. č. 737 736 846.

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

♦♦ Muž ve věku 58/165 hledá přítelkyni ve věku 40 - 50 let

z okolí Adamova nebo Blanska, do přírody, posléze k vážnějšímu vztahu. Zn: „Pálavské vrchy prosím ozvi se“. Tel. č.
605 401 356.

♦♦ 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!

♦♦ Hledám pronájem bytu 1+kk v Adamově, zn. spěchá, tel. č.
731 316 859.

♦♦ Sečení a mulčování trávy, tel. č.: 608 065 337.
♦♦ Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337.
♦♦ Chci touto cestou poděkovat za spolupráci makléři Karlu

♦♦ Zajištění manželé koupí byt 2+1 nebo 3+1 na Ptačině. Tel.
735 137 107

♦♦ Koupím menší byt s výtahem v Adamově. Tel. 605 365 032
♦♦ Pronajmu byt 2+1 na Ptačině, ulice Tererova, Tel.

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.

776 594 132

♦♦ Pronajmu garáž v Adamově na Mírově. Tel. 604465465.
♦♦ Hledem šikovného zručného muže na výpomoc na cha-

♦♦ Muž ve věku 53/170 let hledá přítelkyni ve věku 40 - 50let

tě s drobnými zednickými pracemi případně práce se dřevem, obložení apod. Jen seriózní a spolehlivé jednáni. Tel.
604465465.

k váženému seznámení, nejlépe z okolí Adamova, Blanska.
Mezi moje zájmy patří příroda, zvířata a hudba. Jedno dítě

w w w.realit yhynstova.c z
Uvažujete o prodeji nemovitosti?

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum JEŽEK

Ráda Vám pomohu. Spojte se s realitním
specialistou pro tuto oblast
(12 let praxe).
em tu pro

Js

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ

Vás

 +420 775 582 092
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RK Gruber

Chcete vědět, za kolik můžete
prodat vaši nemovitost v
Adamově a okolí?

Od roku 1996 jsme tu pro Vás.

Získejte ZDARMA
odhad tržní ceny.

www.rkgruber.cz
Tel: 608 770 967 ,606 185 325
e-mail: info@rkgruber.cz

Prožijte krásné
léto 2018

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.

Ing. Karel Hynšt
tel:
karel.hynst@re-max.cz
web: karelhynst.cz

Odměna za tip.
www.rkgruber.cz

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,-

9 měsíců
za

360,-

600,-

12 měsíců
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 31.8.2018 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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