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ČERVEN 2019

ZDARMA

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

v sobotu 1. 6. 2019 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 • BIKETRIALOVÁ SHOW
blanenského klubu • ukázky hasičské
techniky • lanovka • 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.

Začátkem června začne oprava cesty mezi Adamovem a Útěchovem.
Informace k ÚPLNÉ UZAVÍRCE CESTY NA ÚTĚCHOV naleznete na str. 2-3!

Začátkem června začne
oprava cesty mezi Adamovem
a Útěchovem
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity opraví ve dvou etapách komunikaci spojující Adamov
a Městskou část Brno-Útěchov. První část oprav začne v sobotu 1. června, stavební práce jsou naplánovány do konce srpna. Po dobu rekonstrukce bude opravovaná část původně lesní cesty, po které od 80. let jezdí také auta, uzavřena a řidiči
budou muset využít objížďky. První část oprav začne na okraji
Adamova a končí u hradu Ronov. Vyjde celkem na 7,5 milionu korun. Na opravách se podílí stejnou částkou tři subjekty
– kromě ŠLP Křtiny ještě město Adamov a Jihomoravský kraj,
každý přispěje sumou 2,5 milionu korun. Opravy si vyžádal
stav vozovky, zbytek cesty směrem k Útěchovu přijde na řadu
zřejmě v následujících letech.
Cesta mezi Útěchovem a Adamovem byla vybudována jako
lesní odvozní cesta, od 80. let minulého století ji používá veřejnost i pro automobilovou dopravu. Jde o jednu ze dvou
komunikací spojujících Adamov s Brnem, která nyní dostane
zbrusu nový povrch.
„Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně vnímá potřebu obnovy vozovky a zvýšení bezpečnosti provozu na této původně pouze lesní cestě, která je využívána převážně veřejností k osobní automobilové dopravě, cykloturistice, ale i zásobování,“ uvedla vedoucí oddělení
správy majetku ŠLP Křtiny Marie Procházková. Hlavním cílem
opravy, kterou ŠLP Křtiny financuje i přes problémy v lesním
hospodářství posledních let, je zajištění kvalitní a bezpečné
příjezdové cesty do Adamova.
Vybraná stavební firma v první etapě opraví silnici o celkové
délce přibližně 1,6 km. Součástí rekonstrukce je i sanace lokálních poruch, obnova stávajícího nefunkčního odvodnění, re-
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konstrukce odvodňovacích žlabů, čel a pročištění propustků
a úprava nezpevněných krajnic. V rámci stavby dojde k výměně zkorodovaných svodidel a pro zvýšení bezpečnosti budou
v členitém terénu nově doplněna svodidla v celkové délce 540
metrů. Stavební práce bude provádět společnost SWIETELSKY
stavební s.r.o., která vzešla z veřejné soutěže.
„Prosíme veřejnost jak o pochopení dočasné uzavírky komunikace, tak zvýšeného provozu na objízdných trasách
a pohybu stavební techniky. Doufáme, že řidiči a cyklisti pak
od září nový povrch ocení,“ dodala Procházková.
Opravovanou komunikaci mimo běžný provoz využívají hasiči
i jiné složky Integrovaného záchranného systému ČR. Jde o jedinou zpevněnou komunikaci do částí Adamova Ptačina a Kolonie, kam standardně není možné zajet speciální technikou,
která nepodjede železniční most koridoru železniční trati Brno-Praha na ulici Nádražní. V případech, kdy dojde na řece Svitavě k povodňové situaci, jako např. v letech 1997, 2005 nebo
2006, a příjezd od Josefovského údolí či od Bílovic nad Svitavou je nemožný, slouží tato cesta pro záchranné složky jako
jediný bezpečný přístup do výše uvedených lokalit.
Kontakt pro bližší informace: Ing. Marie Procházková, vedoucí oddělení správy majetku ŠLP Křtiny, marie.prochazkova@slpkrtiny.cz; tel.: 724 815 812

Detail uzavírky
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Vážení občané,
od 1.6.2019 začnou stavební práce I. etapy opravy komunikace spojující Adamov a Městskou část Brno-Útěchov od okraje
Adamova po hrad Ronov. Chtěl bych z tohoto místa velmi poděkovat zástupcům Mendelovy univerzity v Brně, ŠkolVYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
ního lesního podniku Masarykův les Křtiny, zastupitelům Jihomoravského kraje, stejně jako zastupitelům města
KONTROLOVAL : Ing. Konèelík Jiøí
Adamova a všem dalšímu spolupracovníkům za všechny kroky, které vedly kobsah
zahájení
prací
několik let kontakt
zpět: proschématu
:
SIGNEX,
spol.
s r.o., Holzova,138, 627 00 Brno
jednávaného záměru opravy. Stavební práce jsou plánovány do konce srpna 2019.PØECHODNÉ
Děkujeme
všem
občanům
pocho545 226 021-4 , mistr: tel.: 602 58 23 25
DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ Tel.:za
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
pení a trpělivost při nutné dopravní uzavírce po celou dobu prací.
Úplná uzavírka
email: signex@signex.cz
Roman
Pilát,akce/název
MBA - starosta
města Adamova
místo
:
Legenda znaèení ve schématu Bc.
/barva popisu
:
èíslo objednávky / datum :
pøenosné SDZ :
è.o. 190017
Útìchov, Adamov
stávající SDZ :
20.2.2019
reko. úèelové
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
èíslo schématu : 3
1
komunikace
objízdná trasa :
spol. s r.o.

A15

www.signex.cz

IS11b
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Kalendář akcí
Datum
29.5.2019
30.5.2019
1.6.2019
1.6.2019
2.6.2019
9.6.2019
9.6.2019
9.6.2019
12.6.2019
16.6.2019
21.6.2019
22.6.2019
23.6.2019
27.6.2019
28.6.2019
28.6.2019
20.7.2019
6.9.2019

18:15
16:00
07:40
17:00
09:13
14:00
16:00
20:30
15:30
07:13
14:00
19:00
20:00
20:30
13:00
19:00

Akce
SLOVÁCKÉ DIVADLO V ADAMOVĚ: "ÚČA MUSÍ PRYČ!"
Šipkový turnaj pro mládež do 15 let v rámci akcí k MDD
Dětské rybářské závody u splavu a zábavné odpoledne na Sklaďáku
Vycházka krajem pohádky máje
Fotbal muži: FK Adamov - SK Olympia Ráječko B
KONCERT MARTINA HAMMERLE BORTOLOTIHO VE VALTICÍCH
Vycházka Královničky, starobylý svátek letnic
Turnaj v pétanque
Vodní přestřelka
ZÁJEZD: ROMEO A JULIE - NA BISKUPSKÉM DVOŘE
Pohádkový les
Vycházka putování Vysočinou
Turnaj v pétanque
KONCERT: DAGMAR PECKOVÉ, HRADIŠŤANU A SPIRITUÁL KVINTETU
Pod širým nebem Adamov 2019
ZÁJEZD: MY FAIR LADY ZE ZELŇÁKU - NA BISKUPSKÉM DVOŘE
3. Gulášový festival a Rocková letní noc
Open Air Adamov 2019

Pořadatel
MKS Adamov
Šipkový klub Adamov
Akce v okolí
Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky
FK Adamov
MKS Adamov
Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky
FENYX Pétanque Adamov, z.s.
Městský klub mládeže
MKS Adamov
Městský klub mládeže
Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky
FENYX Pétanque Adamov, z.s.
MKS Adamov
Miloslava Peterková
MKS Adamov
Akce v okolí
Miloslava Peterková

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

Zprávy z radnice
Na 9. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 4. 2019
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 5. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 18. 3. 2019.
Bylo rozhodnuto, že se Město Adamov bude spolupodílet
na konání akce „Gulášový festival a Rocková letní noc 2019“,
jež se bude konat dne 20. 7. 2019.
Rada města odsouhlasila koncept zápisu do kroniky města
Adamova za rok 2018.
Dále byla projednána žádost spočívající ve zřízení vyhrazeného
parkování a Rada města Adamova neschválila navržené řešení.
Rada města Adamova schválila Prohlášení o jednostranném
zápočtu pohledávek mezi Městem Adamov a společností EKOTERM CZ, s.r.o.
Byl schválen aktualizovaný Ceník nájemného pozemků s účinností od 16. 4. 2019.
Byla uzavřena Smlouva o nájmu nemovitostí č. 03/2019/
PP a Dohody o ukončení nájemních smluv č. 03/2018/B
a 17/2004/B.
Rada města Adamova schválila záměr zřídit ve školním roce
2019/2020 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky na ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkovou organizaci.
V souvislosti s ukončením činnosti Úřadu práce ČR – krajské
pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Blansko na výjezdním místě v Adamově, vzala Rada města Adamova na vědomí
vrácení majetku, kterým si toto pracoviště vybavilo pronajatou kancelář.
Byla uzavřena Smlouva o právu provést stavbu mezi Městem
Adamovem a Jihomoravským krajem.

Město Adamov přijalo neinvestiční dotaci ve výši 996 900,- Kč
z JMK na poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK057337/19/OSV.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2019.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2019.
Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 2/2019.
Rada města Adamova schválila provedení přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok 2019 Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí koncept
Územní studie US 1/3 zpracovaný společností Institut regionálních informací s.r.o., Brno.
Na 10. schůzi Rady města Adamova konané dne 24. 4.
2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 6. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 15. 4. 2019.
Se společností MOREFREE, s.r.o. byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce, která spočívá ve vymezení
ploch pro parkovací stání s osvětlením v rámci akce „Stavební
úpravy, přístavby a nástavby polyfunkčního objektu Adamov“
a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce, která spočívá ve výpůjčce prostor v 1. NP polyfunkčního domu Městu
Adamovu.
Dále Rada města Adamova schválila podobu fotokroniky Města Adamova za 2. pololetí roku 2018 v předloženém znění.
Byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení č.
1/2019/B v DPS a Smlouva o nájmu bytu č. 03/2019/B na ulici
Komenského 6.
5

Se společností RENARDS dotační, s.r.o. byl uzavřen Dodatek č.
1 ke Smlouvě o dílo č. D002726, která se týká zhotovení žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem „Zkapacitnění MŠ
Jilemnického v Adamově“.
S Diecézní charitou Brno – Oblastní charitě Rajhrad byla uzavřena smlouva č. 2/2019 spočívající v poskytnutí finančního
daru z rozpočtu města ve výši 1 500 Kč.
Na závěr bylo schváleno položkové znění Rozpočtového opatření č. 3/2019.
Zastupitelstvo města Adamov
Na 5. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném
dne 24. 4. 2019 vzalo na vědomí zápis z 3. jednání Finančního
výboru konaného dne 17. 4. 2019 a zápis z 2. jednání Kontrolního výboru konaného dne 25. 3. 2019.
Dále doporučilo využití varianty B Územní studie US 1/3, kterou zpracovala společnost IRI.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 181/3 a 252/24.
Dále schválilo stavební záměry „Kanalizační přípojka pro novostavbu RD, na parc. č. 458/105, k. ú. Adamov“ a „STL plynovodní přípojka a vnitřní instalace rozvodu zemního plynu“,
„Adamov – úprava DS, parkovací dům“ a „Stavební úpravy,
přístavba a nástavba polyfunkčního objektu Adamov“.
Mezi Městem Adamov a Andreou Motlochovou byla uzavřena
Směnná smlouva o směně pozemků p. č. 305/3 v k.ú. a obci
Adamov a p. č. 329/3.
Mezi Městem Adamov a společností MOREFREE, s.r.o. byla
uzavřena Kupní smlouva na prodej pozemků 238/31, 238/64
a 238/65.
Bylo přijato Rozpočtové opatření č. 3/2019.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo poskytnutí příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb Městu Blansku
ve výši 192.000,- Kč na rok 2019.
Na závěr byla uzavřena smlouva o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova č. 44.

Ze svodky událostí MP
Vybrané události z března a dubna 2019 konkrétně:

♦♦ V uvedených měsících řešili strážníci ve třech případech porušení vyhlášky města Adamova spočívající v nerespektování
pravidel upravujících tzv. venčení psů. V souvislosti s tímto byla
udělena jedna pokuta příkazem na místě, proveden odchyt
pejska, který byl převezen do útulku pro opuštěná a toulavá
zvířata v Blansku, a také strážníci pomohli dohledat jednoho
ztraceného pejska. V posledním případě věc strážníci vyřešili domluvou, jelikož pejska majitel aktivně hledal a jednalo se
o časově velmi krátkou dobu, po kterou byl pejsek „na útěku“.
♦♦ Plesová sezona se v Adamově vydařila i přes to, že na jednom z plesů museli strážníci zasahovat hned ve dvou případech.
- Jednak museli „umravnit“ mladíka, který se pod vlivem alkoholu choval velice neslušně a pokoušel si své síly měřit
s ostatními hosty tím, že se s nimi různě postrkoval. Poté,
co odešel domů, se ještě pokoušel na ples vrátit, ale narazil na hlídkující strážníky, kteří mu jeho „plány“ překazili. Za své chování si v dalších dnech od strážníků vysloužil
udělení pokuty příkazem na místě.
- O další přerušení plesu se na okamžik postarali sami strážníci, kteří byli nuceni přímo na tanečním parketu dohledat
6

osobu, kterou potřebovali požádat o podání vysvětlení
ke zjištění skutečného stavu věci spočívající zejména v ověření totožnosti muže, který si způsobil zranění v ulicích
města Adamova a strážníci mu přivolali ZZS.

♦♦ Strážníci v uvedeném období zasahovali v případě ohrožení života v bytě, kdy museli společně s JSDH Adamov a PČR
Blansko provést násilné otevření dveří bytu, ve kterém zůstal
uzavřený muž v bezprostředním ohrožení zdraví. Po násilném
otevření dveří příslušníky PČR byl muž předán k ošetření ZZS.
♦♦ Při hlídkové činnosti obdrželi strážníci SMS zprávu o výjezdu vozidel HZS Blansko a JSDH Adamov k uvolněným krytinám na střeše místního kostela, které se pohupovaly ve větru.
Strážníci se dostavili na místo, kde po provedeném úkonu požádali přítomné hlídky JSDH Adamov a HZS Blansko o obdobný úkon na ul. Mírová, kde se stejným způsobem chovala krytina RD a bylo nebezpečí, že odlétávající kusy způsobí nějakou
škodu či zranění osob. Na žádost strážníků bylo provedeno
odstranění i tohoto nebezpečí.
♦♦ Další spolupráce strážníků MP Adamov, PČR Blansko, několika družstev HZS Blansko a JSDH Adamov se odehrála v areálu
bývalé firmy Adast, kde došlo k zahoření materiálu a zakouření prostoru haly, při kterém byla zraněna jedna osoba pokoušející se bojovat s požárem. Strážníci na místě zajistili volnou
cestu pro příjezd vozidel IZS a spolupracovali při navádění vrtulníku letecké záchranné služby.
♦♦ Řekněme alarmující bylo pro strážníky oznámení o podnapilé ženě cestující s dítětem v autobusu MHD. Strážníci ihned
přistoupili do autobusu a zjistili, že žena je pod vlivem alkoholu v takovém stavu, kdy nekontroluje své chování a je sama pro
sebe nebezpečná, nehledě na dítě, o které by měla v tomto
stavu pečovat. Strážníci, po dohodě s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), nezletilé dítě předali do péče rodinnému příslušníkovi, a žena byla následně předána do péče ZZS
pro akutní intoxikaci alkoholem. Vztahy v rodině musí dále
prověřit OSPOD, kterému byla věc oznámena.
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
1. 5. Ludmila Žaludková, 75 roků, Opletalova 38 A
4. 5. Jana Kuchařová, 75 roků, Sadová 20
10. 5. Milada Bendová, 85 roků, Údolní 2
16. 5. Jaroslava Minaříková, 87 roků, Zahradní 6
24. 5. Antonín Václavek, 86 roků, Krátká 7
31. 5. Ing. Alois Stejskal, 89 roků, Opletalova 28
Blahopřejeme k sňatku
20. 4. Miloš Vondál - Jana Mikelová, sňatek penzion
U kamenného kola
Úmrtí
24. 4.
25. 4.
28. 4.
1. 5.
14. 5.

Anna Kurfürstová, roč. 1933, Petra Jilemnického 13
Jaromíra Grycová, roč. 1933, Údolní 1
Jiří Šrámek, roč. 1944, Petra Jilemnického 3
Vlasta Unzeitigová, roč. 1936, Sadová 18
Aleš Veselý, roč. 1954, Opletalova 26

Informace

o umístění nádob na kovový odpad
Vážení občané,
v měsíci květnu byly po našem městě rozmístěny celkem 4 ks
nádob pro sběr drobného kovového odpadu.
Tyto nádoby jsou umístěny na sběrných místech na ulici Neumannova 2, Komenského 1 (před budovou DPS), P. Jilemnického 3 a Plotní 12.
Do těchto nádob je možné vhazovat plechovky od potravin
a nápojů, hliníkové tácky, alobal a ostatní kovové předměty
z domácnosti. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin
a nebezpečnými látkami, tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty, pěny na holení atp.).
Na výše uvedených sběrných místech budou nádoby umístěny ve zkušebním provozu. Pokud nebudou občany města využívány, mohou být přemístěny v rámci města na jiné sběrné
hnízdo.
Ostatní kovový odpad je možné i nadále odevzdat do Sběrového dvora společnosti GAMA J+P v provozní hodiny.
Odbor Správy majetku města

Město Adamov přijme do pracovního poměru
2 pracovníky na tuto pracovní pozici:
Pracovník technické skupiny odboru správy
majetku města - dělník čištění města
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou v délce 1 rok.
V případě osvědčení se je možné prodloužení smlouvy
na dobu neurčitou. Jedná se o plný pracovní úvazek.
Požadavky pro přijetí:
ŘP sk. B – vítáno, místo vhodné i pro absolventy, zaučíme
Doporučený požadavek:
Bydliště v Adamově (vzhledem k občasné potřebě
rychlé dostupnosti pro mimořádné případy a držení pohotovosti na odklízení sněhu a zimní posyp)
Platové zařazení:
Nástupní plat od 18.270,- Kč + osobní ohodnocení, příplatky za držení pohotovosti v zimních měsících a další
příplatky a benefity
Termín nástupu: dle dohody

Poplatkové období 2019
Připomínáme občanům, že se blíží konec splatnosti
poplatků za odpad a psa na r. 2019, a to do 30. 6. 2019.
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.
2019. 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.
Poplatková povinnost se týká také těch občanů, kteří mají adresu trvalého pobytu hlášenou na Městském úřadě v Adamově.
Informace pro platbu na pokladně:
PLATBA ZA ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA RODINU
ANI BYT, ALE ZA OSOBU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA KTERÉ CHCETE
ÚHRADU PROVÉST.
Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo 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. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo
NÁZEV POPLATKU
POPLATEK ZE PSŮ
rodinný dům
ostatní místa
KOMUNÁLNÍ ODPAD
ZAHRÁDKY

Další požadavky: dobrý zdravotní stav, způsobilost
k fyzické práci ve venkovním prostředí, manuální zručnost, spolehlivost, schopnost přizpůsobit pracovní dobu
potřebám zaměstnavatele
Písemné žádosti se základními údaji o uchazeči včetně sdělení o naplnění uvedených požadavků a kontaktu
na uchazeče (telefon nebo e-mail) je možno zaslat na podatelnu Městského úřadu Adamov nebo e-mailem na adresu: tajemnik@adamov.cz. Rovněž je možné přihlásit
se i osobně u místostarosty města Adamova p. Jiřího
Němce.
Bližší informace podá tajemnice MěÚ PhDr. Kubenová,
tel. 516 499 623, mobil 723 010 631,
Místostarosta města Adamova p. Jiří Němec,
tel. 516 499 622, mobil 775 170 869.
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.
Odbor ekonomický

SPLATNOST SAZBA POPLATKU
za 1. psa
za 2. a každého dalšího psa téhož držitele
30. 6. 2019
300,- Kč
450,- Kč
30. 6. 2019
150,-Kč
225,- Kč
30. 6. 2019
700,- Kč
1 000,- Kč
30. 6. 2019
200,- Kč
300,- Kč
30. 6. 2019
600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 2/2018
31. 1. 2019
dle uzavřené smlouvy

POZNÁMKA
SS 1341002019
Důchodce
Důchodce
SS 1340002019
SS 10122131
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Události ve městě

U pomníku Rudoarmějce se dne 8.5.2019 uskutečnil pietní akt u příležitosti uctění památky obětí druhé světové války a vzpomínky na osvobození města Adamov. Stal se tak mimo jiné důstojným připomenutím, jak důležitá a krásná je doba míru, kterou
již téměř osm desítek let v naší zemi a na většině území evropského kontinentu prožíváme. Pietního aktu s položením květin se
zúčastnili představitelé města, hosté a historické vojenské jednotky ve spolupráci s Klubem vojenské historie Drahany, z.s. pod
vedením pana Jaroslava Pánka. Vzdali hold všem padlím. Děkuji členům městské policie, dobrovolných hasičů a všem občanům,
kteří svojí účastí podpořili akt úcty.
Za všechny pořadatele a organizátory Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova
8

Z duchovního slova

k 74. výročí osvobození města Adamova

Království míru, spravedlnosti a pokoje a jeho příchod na zemi,
zvěstovaný Ježíšem Kristem lze prožívat v každé době všude
tam, kde pociťujeme vzájemnou lásku a porozumění. Rodina,
přátelé, partnerské vztahy, zájmová sdružení i setkání při různých příležitostech. A řeknu vám slovy Papeže Františka, že
stačí jen málo, aby se stávalo víc a víc viditelnějším.
♦♦ Usmívej se, člověk stvořený k obrazu Božímu je vždy radostný!
♦♦ Děkuj (i když nemusíš)
♦♦ Řekni druhému, že ho máš rád
♦♦ Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den
♦♦ Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou
♦♦ Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje
♦♦ Povzbuď někoho
♦♦ Uznej úspěchy a kvality druhého
♦♦ Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému
♦♦ Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout
♦♦ Napomeň s láskou, nemlč ze strachu
♦♦ Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe
♦♦ Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma
♦♦ Pomoz druhému překonat jeho potíž
♦♦ Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého)
A ještě lepší způsob:
♦♦ Odpoutej se od negativních slov, mluv zdvořile
♦♦ Odpoutej se od nespokojenosti, naplň se vděčností
♦♦ Odpoutej se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí
♦♦ Odpoutej se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem
♦♦ Odpoutej se od starostí a naplň se důvěrou v Boha
♦♦ Odpoutej se od stížností a syť se prostými věcmi života
♦♦ Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou
♦♦ Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí
Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov
www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

♦♦ Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým

♦♦ Posti se od neodpuštění a naplň se smířením
♦♦ Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým
… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem…
Mgr. Miroslav Kučera, akolyta CŘK

Hledá se brigádník na léto
Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel areálu nekrytého koupaliště Adamov, hledá brigádníky - pomocné
plavčíky, pro zajištění letní sezóny 2019. Požadujeme časovou flexibilitu, spolehlivost a schopnost týmové práce.
Podmínkou je dovršení 18 let. V případě, že Vás naše nabídka oslovila a máte zájem se stát členem našeho týmu,
kontaktujte nás emailem: adavak@adavak.cz, nebo telefonicky: 516 446 405.

Poděkování
Poděkování paní učitelce Mgr. K. Prudíkové KOLO-KOLO,
z.s. za krásný taneční program ve Sport. hale s názvem
Potěšení pro tělo i ducha i za nápaditou, moc hezkou vernisáž výtvarných prací dětí z KOLA.
Děkujeme i hostům z SVČ Boskovice za jejich step.
Maminky, tatínci a všichni účastníci těchto vydařených
akcí.
Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov
www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

pořádá

VODNÍ P STŘELKU
ŘE

Oblíbená vodní přestřelka
pro děti, která se bude konat
dne 12. 6. 2019 od 16:00 hodin na
hřišti P. Jilemnického.
S sebou si přineste vodní pistolky
a děla.

Procházka lesem plným pohádkových postav, soutěží a
neobvyklých úkolů.
Brána do pohádkového lesa se odemkne na hřišti za ZŠ
Ronovská od 15:30 do 17:00 hod.

Na konci akce čeká všechny účastníky ještě jedno
zchlazení v podobě zmrzlinových dortů.

V cíli bude připraven oheň k opékání s sebou přinesených
dobrot a každý účastník obdrží sladkou odměnu.
Doprovodný program: - malování na obličej, tvořivá dílnička.
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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 2019
3. – 14. 6. Soutěž o nejlepší salát
-- porota budou zaměstnanci NZDM
-- Soutěž Master Chef junior

-- dokážeš uvařit ze surovin, které ti nachystáme?
-- porotu budete dělat vy sami
17. – 21. 6. Jak se smířit s přestupem na střední/nebo
jinou školu….
-- jak to zvládnout, jak se chovat, jak se adaptovat
-- co nedělat za chyby
-- rady nejen pro rodiče
24. – 28. Kids – program pro uživatele starší 15 let
-- Madagaskar Na vlásku – program pro uživatele od 7 let
-- Party rozlučka se školou
-- jednohubky, chlebíčky, hudba? Jak chceš ty… akce
ve tvé režii.
-- Corn - dogs vol. 2
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Kultura
Vzpomínka

Dne 24. dubna to byly dva roky, co nás navždy opustila naše
maminka – paní Julie Zachovalová a dne 27. května jsme si připomněli nedožité 89. narozeniny našeho tatínka – pana Vladislava Zachovala.
Stále vzpomínají dcera Petra a syn Pavel s rodinami.

Dne 8. června 2019 by se dožil 80
roků pan Richard Noss. Kdo jste
ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá rodina

Dne 14. června vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí paní Marie
Hlouškové.
Stále vzpomínají manžel,
synové a dcera s rodinami.
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Dne 9. 6. 2019 to bude 10 roků, co zemřela maminka, paní Božena Volavá a 12. 6. 2019 uplyne 18 roků od smrti otce, pana
Františka Volavého.
Vzpomínají děti Pavel, Jarmila a Miloš s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 23. června vzpomeneme
páté výročí úmrtí pana Stanislava Jílka.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dne 26. června vzpomeneme
čtvrté výročí dne, kdy nás opustil náš milovaný manžel a dědeček, pan Jaromír Pilát. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Za tichou vzpomínku všem
děkují manželka, maminka,
sestra a synové s rodinami.

Dne 28. 6. uplyne 5 let od úmrtí
paní Alice Librové.
Děkujeme všem, kdo jí spolu
s námi věnují tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná syn s rodinou.

Pozvánka na výstavu

zpracovali grafickou předlohu a rytinu provedl zkušený rytec.
Proto se na jejich grafikách uvádí autor předlohy, rytec a někdy i vydavatel. Významnou skupinou jsou mistři nizozemské
kresby a malby Jan van Goyen, Jakob Ruysdael aj. Často se
do grafik převáděla také malířská díla nejvýznamnějších autorů. Díky těmto přepisům se mohla s těmito díly seznámit i širší
veřejnost a šířila se tak i sláva těchto autorů. Vynikající úroveň
měly v polovině 19. století např. rytecké přepisy Payneovy, ale
i dalších rytců. Díky nim bylo možno seznámit se s malbami
Veroneseho, Rembrandta, Murilla, Leonarda, Rubense, van
Dicka a mnohých jiných. Na výstavě budete moci také obdivovat vynikající mědirytecké práce francouzských umělců a uvidíte i grafiku o rozměru 133 x 52 cm.

Světem grafiky II. (17. století)

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve výstavní síni
Společenského centra druhý díl pohledů do historie grafické
tvorby. Tentokrát nahlédneme do tvorby autorů 17. století.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 9. června v 15:00 hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav Budiš, v hudební části vystoupí Eva Škodová a Martina Janáková – housle. K návštěvě
jste zváni od 9. 6. do 18. 6. 2019, a to v pondělí – pátek od 14:00
do 17:00 hodin, v neděli od 14:30 do 17:00 hodin. V sobotu je
zavřeno.
Před dvěma lety jsme první výstavou zahájili cyklus procházek
světem grafiky, a to chronologicky od nejstarších dostupných
prací až do současnosti. Začali jsme 15. a 16. stoletím, nyní pokračujeme 17. stoletím a v budoucnu bychom chtěli pokračovat dále. Může to být pro návštěvníky zajímavá procházka staletími.
Grafická tvorba této doby představuje řadu známých jmen
včetně těch, které řadíme mezi nejvýznamnější. Zahájíme pohledem na známý rod Sadelerů, kteří patří k významným nizozemským rytcům, i když působili v jiných zemích Evropy. Pro
nás je nejvýznamnějším Aegidius Sadeler, který byl dvorním
rytcem Rudolfa II. V té době někteří umělci zpracovali výtvarný návrh a provedli i rytinu, např. Rembrandt, Hollar aj. Další
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ÎÎ10. června 2019

v 18:00 hodin v salonku MKS na Ptačině

PŘEDNÁŠKA PROF. RUDOLFA MUSILA K NOVÉ
KNIZE O MORAVSKÉM KRASU

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/

ČERVEN 2019 v MKS ADAMOV
ÎÎ6. června 2019

v 17:00 hodin v salonku MKS Adamov (na Ptačině)

„TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…“

Josefovské a Křtinské údolí jsou unikátním krajinným jevem, jehož studium umožňuje pochopit dlouhý vývoj
Moravského krasu. Na pomalou procházku zve interdisciplinární průvodce sestavený týmem odborníků pod
vedením prof. Rudolfa Musila, mezinárodně uznávaného paleontologa
a geologa.
A právě tato nová kniha bude tématem přednášky jejího autora – Rudolfa Musila.
Vstup volný.

ÎÎ12. června 2019

v 18:00 hodin v salonku MKS na Ptačině

BESEDA S HERCEM, MODERÁTOREM
A ZPĚVÁKEM ZDEŇKEM JUNÁKEM
- Podrobnosti na samostatné pozvánce.

ÎÎ13. června 2019

ve 14:30 hodin
ve Společenském centru
na Horce

„KDO SI HRAJE –
NEZLOBÍ…“

Už druhý rok můžete navštěvovat akci, při které se setkáte
s trojicí lidí se zajímavým povoláním nebo koníčkem. Zavítala
jich mezi nás už pěkná řádka, proto na posledním setkání před
prázdninami budete mít možnost si všechny hosty připomenout a vybrat hosta, který se Vám líbil nejvíce.
Vstupné 30 Kč.

ÎÎ9. června 2019

Státní zámek Valtice v 16:00 hodin

ZÁJEZD NA KONCERT
MARTINA HAMMERLE
BORTOLOTTIHO

15. operní recitál rakousko-italského barytonisty. Charismatický operní pěvec s jedinečným hlasem uvede
za doprovodu olomoucké filharmonie slavné árie z oper Giuseppe Verdiho a jako moravskou premiéru část
z opery Templáři na Moravě od Karla Šebora.

ÎÎ9. června 2019

v 15:00 hodin ve Společenském centru MKS na Horce

VERNISÁŽ VÝSTAVY : SVĚTEM GRAFIKY II

Výstava potrvá do 18. června vč. a můžete ji navštívit v pracovních dnech v době mezi 14. a 17. hodinou, v neděli od 14:30
do 17:00 hodin.
Informace k výstavě na straně 11.
12

Také na soutěžní odpoledne
pro seniory čeká prázdninová přestávka, proto si nenechte ujít červnové soutěžení.
Vstup volný.

ÎÎ16. červen 2019

Biskupský dvůr Brno ve 20:30 hodin

ROMEO A JULIE

Od června můžete několik představení Městského divadla Brno zhlédnout v prostředí Biskupského dvora
v Brně. Tam bude mít svoji premiéru
také milostná tragédie Romeo a Julie, která se vrací do MdB po dvaceti
letech. Prostředí Biskupského dvora, jehož letní atmosféra bude působivému příběhu o lásce stíhané nenávistí jistě velmi svědčit, využil opět režisér Stano Slovák, který má s inscenováním
na Biskupském dvoře bohaté a úspěšné zkušenosti.

ÎÎ20. června 2019

v 11:00 hodin v divadle
Reduta

KOCOUR V BOTÁCH

Kdo je nejznámější pohádkový kocour? Přece ten v botách!
Vždy šarmantní, vždy připraven porazit obra nebo

zachránit princeznu. A vůbec nevadí, že vlastně bydlí
na pražském Žižkově. Jenže se mu nechtějí chytat myši
a místo toho se učí francouzsky. Myši se radují, ale domovnice nadšená není a kocoura vyhodí z domu. A tak
se vydá na dobrodružnou cestu do Francie. A spolu s ním
za dobrodružstvím vyrazí i děti, protože tato operní pohádka je určena speciálně pro ně. Jejím autorem je významný současný český skladatel Jiří Teml, který má
s operní tvorbou pro malé publikum bohaté zkušenosti.
Představení je určeno pro děti od 4 do 9 roků a my vás zveme
na výlet do divadla vlakem.
Ostatní informace získáte na tel. 607 518 104

ÎÎ20. června 2019

v 17:30 hodin v sále MKS na Ptačině

VEČER S MÓDOU DENISY RICHTEROVÉ
POD NÁZVEM „LÉTO JE LÉTO…“
Pozvánka na samostatné upoutávce.

ÎÎ23. června 2019

v 16:00 hodin v salonku MKS na Ptačině

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ KARLA MIROSLAVA
KUČERY „JAK ZPRACOVÁVÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ…“

U příležitosti svého životního jubilea – 70 roků připravil adamovský básník, písničkář a výtvarník výstavu pod názvem
„Jak zpracovávám palivové dříví“.
Pozvánka na akci na samostatném plakátě.

ÎÎ24. června 2019

v 18:30 hodin v kostele svaté Barbory v Adamově

KONCERT KŘESŤANSKÉ HUDEBNÍ
SKUPINY ONLY HIS

Představovat vám Jiřího a Míšu Daneilovi z Olomučan jistě nemusíme. A právě oni dva jsou členy křesťanské hudební skupiny, která nám představí svůj pestrý repertoár při koncertu,
kterým bychom chtěli připomenout 55. výročí povýšení Adamova na město.
Bližší informace na samostatné pozvánce.

ÎÎ25. června 2019

v 8:45 hodin v sále MKS na Ptačině a v 10:15 hodin
ve Společenském centrum MKS na Horce

DOPOLEDNE S POHÁDKOU: O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Naposledy se v tomto školním roce rozezní sálem znělka „První, druhý, třetí, pojďte
s námi děti“. Znělka, která dětem oznamuje, že za nimi zavítalo Divadlo Úsměv Ludmily
Frištenské. Na děti čeká pohádka O šípkové Růžence, která je
plná snadno zapamatovatelných písniček.
Vstup volný – rozloučení se
školním rokem 2018/2019.

ÎÎ26. června 2019

ve 14:30 hodin ve Společenském centru na Horce

ROZLOUČENÍ S BABIČKAMI…

Děti z mateřské školy na Komenského ulici patří mezi naše
celoroční „spolupracovníky“. Svým vystoupením zpestřily
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a obohatily řádku akcí a setkání. Rozloučíme se s nimi proto
při jejich návštěvě na schůzce klubu důchodců, kam zveme
i všechny ostatní zájemce z řad seniorů. Děti nám předvedou
pásmo, které měly na programu při oslavě Svátku maminek.
Vstup volný.

ÎÎ27. června 2019

v 19:00 hodin na Špilberku v Brně

ZÁJEZD NA KONCERT

Dagmar Pecková, Hradišťan
a Spirituál kvintet - toto mimořádné spojení třech výrazných
pilířů české hudební scény vystoupí na pódiu nejen samostatně, ale spojí své síly také ve společných skladbách, a to napříč
hudebními žánry. Kromě stále
žádaných a osvědčených hitů, uslyšíte také zcela nové úpravy,
které si účinkující připravili speciálně pro tyto koncerty, takže
se můžete těšit třeba i na světové premiéry.

ÎÎ28. června 2019

ve 20:30 hodin na Biskupském dvoře v Brně

MY FAIR LADY ZE ZELŇÁKU

Divadelní sezonu zakončíme téměř na úplném konci června,
ale nebojte se, tu novou – 2019/2020 zahájíme hned v červenci t.r.
Náš poslední výlet za kulturou nám představí oblíbený muzikál Městského divadla Brno. To, že Líza i její otec, popelář Alfréd Doolittle, mluví v originále anglickým dialektem cockney,
inspirovalo autora úpravy a režiséra Stanislava Mošu k převedení hry do brněnského prostředí a k použití místního nářečí,

brněnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady s přívlastkem
ze Zelňáku, protože postava Lízy se přesunula z původní londýnské tržnice Covent Garden na brněnský Zelný trh…

Připravujeme…
14. června 2019
MKS – KD III připravuje výlet pod názvem „Seznamte se s Kleinovým palácem“. Zde vás seznámí s historií paláce, rodem Kleinů i jejich významem pro Brno i okolí.
Připravuje: L. Kavanová
Přihlášky na tel. 607 518 104, kde vám sdělíme i podrobnosti

Slavnostní představení Lakomce
k 70. narozeninám Bolka Polívky

Jedno z nejslavnějších
děl předního dramatika francouzského klasicismu baví již bezmála
tři a půl století divadelní obecenstvo tím, jak
bravurním způsobem
předvádí, co všechno
může přivodit chorobná
posedlost penězi či náruživá závislost na mamonu. Velký mistr komických charakterů podává barvitý obraz nekonečných způsobů manipulace,
klamu a přetvářky v nejintimnějším prostředí rodiny. Když jde
o peníze, neplatí žádná pravidla slušnosti či úcty dětí k rodičům a rodičů k dětem.
Zveme vás na slavnostní uvedení představení MdB Lakomec
k 70tinám Bolka Polívky, a to opět na Biskupský dvůr v Brně

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ADAMOV, OPLETALOVA 22

„Léto je léto...“
Setkání s módou Denisy Richterové
Richterové,

trička, kabátky, mikiny, sukně, šaty
Hudební spolupráce:
Monika Ondroušková
Vstupné: 50 Kč
Akci podporuje firma: Kámen Olomučany
Kontakt: tel. 607 518 104, mks@mks-adamov.cz
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20. června 2019
v 17:30 hodin

VýstaVa u příležitosti 70. narozenin
Karla Miroslava Kučery
Vernisáž výstavy:

neděle 23. června 2019

v 16:00 hodin
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Výstava bude
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- antonína Bárty
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- Ladislava Nečase
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Výstavu uvede PhDr. Petr Šuléř,
v kulturním programu vystoupí Václav Pumprla,
člen slováckého folklorního souboru Šafrán Brno.
Výstavu můžete navštívit v pracovních dnech
a v neděli v době od 14:00 do 17:00 hodin.
Pořadatel: Městské kulturní středisko adamov, Opletalova 22

dne 16. července 2019. Začátek představení je v 20:30 hodin.
Běžné vstupné 590 Kč (+ 60 doprava), můžete však využít mimořádné nabídky vstupného za 990 Kč, jehož součástí je kniha
„Bolek“ s vlastnoručním podpisem Bolka Polívky. Při přihlášení je proto nutné nahlásit, o který druh vstupenky máte zájem.

Od vzpomínek k současnosti…
V dubnu t.r. mělo Městské kulturní středisko Adamov hned několik důvodů k vzpomínkám a oslavám.
Ve středu 24. dubna jsme se sešli ve společenském centru MKS
na Horce, abychom si připomněli 40. výročí od ustavující schůze, rozhodnutím které byl založen Klub důchodců v Adamově. Nyní jsme součástí Městského kulturního střediska v Adamově. Za dobu od vzniku klubu se mnohé změnilo. Změnilo se několikrát i místo našeho setkávání, změnili se členové
výboru, celá řada členů klubu zemřela, ale klub stále funguje
ke spokojenosti jeho členů.
Na toto slavnostní setkání přišli nejen členové klubu, ale zavítali mezi nás i hosté – starosta města Adamova, Bc. Roman Pilát, paní ředitelka MKS Jitka Králíčková a paní Sára Nová, která
slavnostní setkání doplnila kulturním programem.
Předsedkyně výboru klubu, paní Věra Peříková velmi stručně vzpomněla na minulá léta. Pozastavila se u našich přátelských kontaktů s klubem důchodců v Bratislavě, která trvají
již od roku 2004. Připomněla vzájemné návštěvy v Adamově
a v Bratislavě. Nezapomněla na pravidelné středeční schůzky
u kávy, akce, které pořádáme nebo kterých se zúčastňujeme
a také na pravidelné zájezdy, kterých se zúčastňují nejen členové KD, ale i ostatní zájemci z řad seniorů. Své příspěvky také
vyjádřili pan starosta a paní ředitelka, která nám i nadále slíbila plnou podporu a pomoc. K dobré pohodě přispěla svým
vystoupením paní Sára Nová.

Trochu se vzpomínalo, ale nechyběl ani pohled do budoucnosti. Ta je ovlivněna tím, aby naše řady doplňovali noví členové, kteří mají zájem se setkávat, zúčastňovat se kulturních
i jiných akcí a dělat něco pro sebe. Věk není překážkou. Proto
neseďte doma, ale přijďte mezi nás, ať máte také na co vzpomínat.
Na tento den pro nás MKS připravilo ještě setkání s Jožkou
Šmukařem, které jsme si nemohli nechat ujít a odjeli jsme proto rovnou na Ptačinu, kde oslavy pokračovaly. Byl to krásný
den, za který děkujeme všem, kdo se na něm podíleli.
Za MKS – klub důchodců I
Věra Peříková

Hledáme brigádníky…
MKS Adamov hledá pro zajištění pravidelné revize knih
knihovny MKS 3 brigádníky, a to na termín 8. – 19. července
2019. Bližší informace zájemcům sdělí ředitelka MKS Adamov,
Jitka Králíčková na č.t. 607518104.

Výlet k Máchovu památníku
Na druhou volnou středu v měsíci květnu jsme si s dětmi naplánovali výlet k Máchovu památníku. Využili jsme toho, že
děti i rodiče měli volno, a společně jsme od kostela v počtu
15 účastníků vyrazili hned ráno. Následovali jsme žlutou turistickou stezku a vkročili do lesa. Sotva jsme minuli Bažantí
studánku a už nás čekal první úkol: část cesty nést na rameni
silnou větev, abychom si uvědomili, jak obtížné je nést břemeno. Podobně jako ta větev nás tíží naše hříchy. Jakmile břemeno odložíme – litujeme svého hříchu a vyznáme se z něj – naší
duši se ulehčí.
Později jsme se zastavili, abychom si odpočinuli, a pak přišel
čas na druhý úkol. Společně jsme si zopakovali vědomosti
o křtu, svátosti smíření a mši svaté. Jakmile děti úkol splnily,
pokračovali jsme dál kolem studánky U Srnce, od které jsme
už snadno doputovali až k Máchovu památníku.
Další část cesty jsme věnovali poznávání přírody. Mimo jiné
děti měly za úkol po cestě zjistit, kolik potkáme studánek. Cesta nám ubíhala rychle, protože jsme se už těšili na společné
opékání špekáčků u studánky Pod Novým hradem. A po občerstvení jsme se již vrátili kolem oslíků zpět do Adamova.
Vzhledem k příznivým ohlasům se již brzy společně vydáme
na další výpravu do krásné přírody v okolí našeho města.
Josef Novotný, katecheta
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ONLY HIS

Pozvání na koncert
křesťanské hudební skupiny

24. června 2019
v 18:30 hodin

v kostele svaté Barbory
v Adamově

Only his = Jenom jeho

koncert je pořádán
u příležitosti
55. výročí povýšení
Adamova na město

Složení kapely:

Michaela Danielová
Jiří Daniel
Adriana Chlapečková
Tomáš Majtán
Jakub Hrdinka
Kateřina Justrová
Adrián Husár
Josef Balada
David Balada

Záštitu nad akcí převzala
členka Zastupitelstva
města Adamova
PharmDr. Jana Novotná.

zpěv, klávesové nástroje
zpěv, housle, viola
zpěv
klávesové nástroje, foukací harmonika
akustická kytara, elektrická kytara
zpěv, klávesové nástroje
akustická kytara, elektrická kytara
zpěv, baskytara, akustická kytara
bicí nástroje

Kapela je jedinečná velkou pestrostí. V jejím
repertoáru se objevují jak písně sólové, tak dua či
vícehlasé úpravy – a to mužské, ženské i smíšené,
hraje a zpívá své vlastní písně, z velké většiny
české, aby posluchači dokázali nejen poslouchat
melodie, ale měli i prostor vnímat obsah textů.

Vstupné dobrovolné.
Pořádá: Městské kulturní středisko Adamov
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Ze školních tříd
Výlet do ZOO

Setkání s poezií

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá
a mají hebkou srst... Ale máme rádi i zvířata, která nejsou chlupatá... Prostě máme rádi všechna zvířata. A proto, přestože
nám počasí zrovna nepřálo, navštívila naše školka brněnskou
zoologickou zahradu. Tam je zvířátek na výběr, každý si vybere
to své nejoblíbenější. Naši pouť po Mniší hoře jsme odstartovali jízdou vláčkem, který nás vyvezl k velbloudům, bizonům,
jakům, zebrám, žirafám a úžasným lvům, kteří nejsou v brněnské zoo příliš dlouho. Další zastávka byl pavilon plazů, na který se děti mimořádně těšily. Krokodýli, hadi, bazilišek, leguáni
a varani nás fascinovali svým vzhledem, který nám dává jasně najevo, že tato zvířata už se na naší planetě vyskytují pěknou řádku let. Exotičtí ptáci, rybičky velké i malé byli ukázkou
toho, jak dokáže být příroda hravá a úžasně kombinovat barvy. A jen tak mimochodem, kdyby ještě někdo náhodou hledal
Nema, tak vězte, že je v Brně v ZOO. Tamaríni, lemuři, nosál,
panda červená, mara stepní, psouni, ti všichni se dětem také
moc líbili. Zavítali jsme též do dětské ZOO, kde před námi prchaly v jednom šiku kozy, které neměly pro snahu o pohlazení žádné pochopení. Jen kozel měl jiný názor a naopak usiloval o přízeň paní učitelek. Viděli jsme také nádherné dravce,
tygra, medvědy, koně, plameňáky, vlky, hnízdící sněžnou sovu
a jako neplánovaný průvodce se nám do cesty pletl páv. Naši
pozornost si očividně užíval lachtan, který se před námi jak se
patří předváděl. Sečteno, podtrženo – za nás se výlet vydařil.
A určitě jsme v brněnské zoo, která se neustále ke spokojenosti zvířat i návštěvníků vylepšuje, nebyli naposledy.
Mgr. Ivana Drlíková, MŠ Jilemnického

Byl pozdní večer, první máj… Také se vám vybavila základní
škola a recitování básně před tabulí? Obavy, strach, tréma,
zadrhávání, pátrání v paměti. To vše nás většinou při recitaci
provázelo a každý z nás se těšil, až to bude mít za sebou. Poněkud uvolněnější atmosféru, i když ne úplně bez trémy, přineslo tradiční „Setkání s poezií“ v Adamově 20. března. Téměř sedmdesát recitátorů z deseti škol našeho okresu se sešlo v promítací místnosti základní školy, aby změřili svoje síly
a pokusili se postoupit do krajského kola v Brně. Veršované
básně zněly především z úst mladších recitátorů, ti starší zaujali a často také pobavili přednesem prozaických textů většinou značného rozsahu. Paní Emilie Machálková z Dětské
scény v Brně, Zdeňka Sellingerová ze ZUŠ Velké Opatovice
a Lenka Jančová z Městské knihovny Blansko byly postaveny
do nelehké role porotkyň. Z jejich rozhodnutí vzešli vítězové všech pěti kategorií. Největší radost měli žáci ZŠ Kunštát,
kteří zvítězili ve všech kategoriích. Druhé místo ve své kategorii obsadil suverénním přednesem žák naší školy David
Hreňo, kterému jsme drželi pěsti také při účasti v krajském
kole recitační soutěže, kde naši školu reprezentoval. Děkuji učitelům Heleně Ličkové a Ondřeji Chromému za pomoc
při organizaci soutěže a vedení školy za poskytnutí zázemí
a cen pro konání této soutěže. Největší poděkování a obdiv
patří všem, kteří v sobě našli odvahu postavit se na pódium
a připravit ostatním příjemný zážitek.
Monika Nejezchlebová
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Olympiáda dětí a mládeže
ve Velkých Opatovicích
Dne 22. květen 2019 byl pro někoho dalším deštivým dnem
v řadě, pro nás, kteří jsme se zúčastnili tentokrát již XXI. ročníku olympiády dětí a mládeže ve Velkých Opatovicích, to byl
den velice úspěšný. Nasbírali jsme spoustu zkušeností (myslím, že Kuba už nikdy na závodech nezapomene po doskoku
do písku vyrazit vpřed a neztratí tak cenných deset centimetrů za špatný došlap dozadu) a dokonce jsme pro naši základní školu vybojovali jednu medaili. O tu se postarala žačka 1.B,
Julie Malá, která svým zkušeným skokem do dálky z místa obsadila třetí místo v celkovém pořadí. I ostatním se dařilo, i když
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nestáli na stupni vítězů, umístili se někteří v první třicítce, což
je při účasti družstev z desítek škol veliký úspěch. I přes nepřízeň počasí byly děti dobře naladěné, veselé a s chutí bojovaly,
co jim síly stačily. Za to jim patří velké díky!
Mgr. Zuzana Šlechtová

Tak trochu jiný svět

Návštěva brněnského planetária

Zdraví. Pro mnohé z nás samozřejmá věc, o kterou se začneme obávat ve chvíli, kdy nás v jakémkoli směru opustí.
Někteří lidé neměli to štěstí jako my a už na začátku svojí
cesty se narodili s handicapem. Nezažili, jaké to je, mít zdraví. Ale dokážou mnohdy více, než lidé, kteří znevýhodnění
nejsou. O tom nás přesvědčily děti z divadelního souboru
Aldente v klubu „Leitnerka“ v Brně. Herci tohoto souboru
jsou totiž, mimo jiné, děti a mladí lidé s Downovým syndromem. Představení s názvem „Who am I“ (Kdo jsem?) si dalo
za cíl naše šesťáky a sedmáky nejen blíže seznámit s tímto
druhem postižení, ale také poukázat na jisté bariéry, které v běžném životě mohou při komunikaci s těmito dětmi
nastat. Vtipným způsobem pak dokázalo na odstraňování
těchto jazykových zábran pracovat, především tím, že naše
publikum „vtáhlo do děje“. Zajímavou formou reflektovalo i časté vytváření předsudků, které jsou pro život člověka
poněkud limitující. Na závěr pak čekal naše žáky velmi zajímavý a rafinovaný kvíz a také osobní setkání s herci. Podle
bezprostředních ohlasů se představení líbilo, příjemně překvapilo a přivedlo nás všechny k zamyšlení.
Ondřej Chromý,
Monika Nejezchlebová

V úterý 7. května jsme se s 8.A vydali na program Sluneční
bouře do planetária v Brně. Protože program byl objednaný až
na 11:30, pojali jsme návštěvu planetária jako exkurzi po Brně.
Do Brna jsme přijeli v 9 hodin. Naše první zastávka byla na Zelném trhu, kde jsme si určovali slohy jednotlivých budov. Poté
jsme vyšli ke kostelu Petra a Pavla, tedy Petrovu. Zde jsme si
připomněli jednotlivé znaky gotiky a následovala prohlídka
interiéru kostela a opět určování stavebního slohu, ve kterém
je vnitřek kostela postavený. Naše další cesta vedla ke Staré
radnici, zde jsme si připomněli pověst o křivé fiále a podívali se
na brněnského draka. Po prohlídce radnice pokračovala naše
cesta pěšky k planetáriu, kdy jsme si po cestě určovali jednotlivé stavební slohy.
V planetáriu nás nejprve průvodkyně provedla jarní noční oblohou, ukázala nám jarní znamení, jarní souhvězdí a planety,
které můžeme spatřit na noční obloze. Pak následovaly dva
filmy o Slunci a jeho aktivitách. Vysvětlovaly se v nich pojmy
jako sluneční erupce a jejich vliv na planetu Zemi, jaké sondy kontrolují a monitorují Slunce, aby se dalo předpovídat, jak
Slunce bude ovlivňovat život na Zemi. Celá exkurze probíhala
v historicko-zeměpisném duchu.
8.A
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Turnaje ve vybíjené
Dne 17. 4. se již po 14. v hale adamovského Sokola konal turnaj
ve vybíjené dívek ZŠ. Starší dívky, tedy děvčata z 8. a 9. tříd základních škol, si změřily síly v oblíbené hře.
Již po druhé se tento turnaj konal pod záštitou TJ Sokol Adamov, který věnoval nejen poháry, ale i sladkosti pro všechny
zúčastněné dívky.
Turnaje se zúčastnilo deset škol: Adamov, T. G. M. Blansko,
Blansko Salmova, Letovice, Černá Hora, Erbenova, Jedovnice,
Svitávka, Rájec Jestřebí, gymnázium Rájec-Jestřebí.
Hra probíhala ve dvou skupinách, kdy první ze skupin bojovali
o celkové první a druhé místo, druzí ze skupin bojovali o třetí
a čtvrté místo. Ve skupině A zvítězily Jedovnice, ve skupině B
zvítězil Adamov.
Za starší dívky hrály: Nancy Didi, Nikola Bártová, Vanesa Šmahelová, Ivana Růžičková, Lenka Cyprová, Lea Pillitowská, Natálie Kazdová, Jolana Kubešová, Aneta Janoušková, Tereza Tomášková, Beáta Hédlová.
Celkové pořadí dopadlo: 1. místo Jedovnice, 2. místo Adamov,
3. místo Salmova Blansko, 4. místo Svitávka, 5. místo T. G. M.
Blansko, 6. místo Letovice, 7. místo Erbenova Blansko, 8. místo Černá Hora, 9. místo Rájec-Jestřebí, 10. místo Gymnázium
Rájec-Jestřebí.
Dne 24. 4. se konal turnaj mladších dívek, tedy dívek 6. a 7. tříd,
kterého se zúčastnily základní školy: Adamov, Letovice, Blansko Salmova, Blansko Erbenova, Lipůvka, Rájec-Jestřebí, Svitávka, Jedovnice.
Jelikož bylo přihlášeno pouze osm škol, protáhl se čas zápasu
ze 7 na 8 minut a změnily se postupové podmínky. Ze skupin
se v semifinále potkaly dívky první ze skupiny s dívkami umístěnými na druhém místě ve druhé skupině, tedy křížový souboj. Tento souboj rozhodl o tom, kdo bude hrát o první a druhé místo a o třetí a čtvrté místo. Naše dívky skončily ve skupině
druhé, kdy prohrály na horší skóre oproti Letovicím. Díky této
pozici dívky ve finále vyhrály 3. místo. Ve skupině A nasbírala
tři družstva stejný počet bodů, takže muselo rozhodovat opět
skóre. Tyto výsledky ukazují, že zápasy byly opravdu velmi vyrovnané.
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Za mladší dívky hrály: Tereza Novotná, Barbora Jutnerová, Natálie Formánková, Sabina Hloušková, Aneta Rusnáková, Julie
Jindová, Veronika Slivoňová, Tereza Ličková, Linda Wutková,
Natálie Poláčková, Karin Pernicová, Lenka Neumannová.
Celkově soutěž skončila: 1. místo Salmova Blansko, 2. místo Letovice, 3. místo Adamov, 4. místo Rájec-Jestřebí, 5. místo Jedovnice, 6. místo Erbenova Blansko, 7. místo Lipůvka, 8. místo
Svitávka
Našim sportovkyním moc gratulujeme a děkujeme za skvělý
výkon.
Marie Klepárníková, Edita Kuběnová

ZUŠ Adamov
Vážení spoluobčané,
čeká nás poslední měsíc školního roku, v němž se na naší škole
uskuteční mnoho akcí, o kterých bych Vás chtěl informovat,
a na které bych Vás rád pozval.
Žáci hudebního a tanečního oboru se se školním rokem rozloučí tradičně formou závěrečného koncertu, který proběhne
ve čtvrtek dne 13. června 2019 v 17:00 hodin v MKS Adamov.
Na obdobné závěrečné koncerty můžete zavítat i v obcích, kde
má naše škola místa poskytovaného vzdělávání. V Babicích
nad Svitavou se koncert uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019
v 17:00 hodin a termíny koncertů v Březině a ve Křtinách se
zatím domlouvají, avšak budete o nich informováni na webových stránkách školy. Jak jsem zmínil již v dubnovém vydání
zpravodaje, žáci výtvarného oboru zakončí školní rok výstavou svých prací, která bude k vidění ve dnech 29. května až 3.
června 2019 v prostorách ZUŠ.
Naši žáci však byli aktivní i v předchozích měsících. Dne 20.
května bylo jejich vystoupení součástí setkání jubilantů v MKS
Adamov a dne 30. května 2019 proběhl na tomtéž místě absolventský koncert žáků hudebního oboru. Ve čtvrtek 23.
května se hudebníci představili i na koncertě v Kanicích. Velkého úspěchu dosáhl náš žák Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové, který ve středu dne 27. března 2019
v krajském kole soutěže ve hře na akordeon, do kterého postoupil z prvního místa v kole okresním, získal ve své kategorii

opět 1. cenu. Tímto bych chtěl oběma poděkovat za vynikající reprezentaci a Michalovi i našim absolventům pogratulovat
a popřát mnoho dalších úspěchů v hudebním i nehudebním
životě.
Na závěr bych rád informoval naše žáky a jejich rodiče o termínech postupových zkoušek, které budou v Adamově probíhat

v úterý 11. června 2019 a ve čtvrtek 13. června 2019. Informace
o přesných časech budou upřesněny na webových stránkách
školy. Na základě výsledků postupových zkoušek poté případně vyhlásíme zkoušky talentové pro přijetí nových žáků.
Za ZUŠ Adamov
BcA. Jan Jiráček, ředitel

Ze sportu
Ohlédnutí za vycházkami KČT
Na velikonoční pondělí 22. dubna jsme si naplánovali
vycházku z Bukovinky do Křtin.
Počasí bylo velmi příznivé, pohodlnou cestou jsme došli
do osady Lhotky, tam jsme si udělali přestávku na občerstvení
a po červené značce jsme pokračovali Stezkou babky Březinky
na rozcestí u Bukoviny a dále do Křtin.
Někteří z nás si zašli k Božím mukám, které nechali postavit křtinští lesníci jako poděkování děkanovi Tomáši Prnkovi
za jeho obětavou činnost. Je zde nádherná vyhlídka na Křtinské údolí a poutní kostel. Ostatní si prohlédli kostel se zvonkohrou, park, ve kterém je křížová cesta a sousoší Cyrila a Metoděje.
Část nás pokračovala přes Habrůvku Kočárovou cestou do Josefova. Ušli jsme 13 km, někteří 6 km.
Zúčastnilo se 25 turistů, z toho 3 hosté, vedla Draha Nesnídalová.
Přátelství bez hranic
V sobotu 4. května jsme se zúčastnili autobusového zájezdu
na akci Přátelství bez hranic.
Tento 17. ročník Mezinárodního hvězdicového pochodu pořádal Klub českých turistů, oblast Valašsko-Chřiby ve spolupráci s Klubem slovenských turistů RR Trenčín. Setkání se konalo
v Javorníkách – Pulčíně.
Po vystoupení z autobusu v Lidečku jsme si prohlédli přírodní
památku Čertovy skály, které tvoří skalní val dlouhý 150 m, vysoký 6 až 25 m a široký 3 m. Pokračovali jsme naučnou stezkou
Javornický hřeben k Pulčínským skalám. Tato národní přírodní rezervace je největším pískovcovým skalním městem v moravských Karpatech. Vystoupali jsme na vrch Hradisko se zbytky prehistorického hradiště a kolem několika studánek jsme
došli do Pulčína. Je to nejvýše položená obec na Moravě, v 17.
století byla sídlem zbojníků. Ve Western salonu „U Vilíka“ jsme
se občerstvili a naučnou stezkou Pulčínská cesta jsme došli
do Horní Lidče, kde na nás čekal autobus.
Vycházka se všem velmi líbila, procházeli jsme krásnou přírodou, počasí nám přálo.
Zúčastnilo se 20 turistů, ušli jsme 13 km, vedla Marie Tejkalová.
Jarní eurovýšlap
Dne 11. května se konal 15. ročník Jarního eurovýšlapu Znojmo
- Retz 2019. Je to veřejně přístupná mezinárodní akce k zahájení turistické sezóny, které se zúčastnily i turistky z Adamova.
Pořadatelem byl KČT Znojmo a Rakouský turistický klub pod
záštitou starostů města Znojma a města Retzu. Jedná se
o „přeshraniční“ pochod.
Tentokrát jsme se rozdělily na dvě skupinky. První zahájila putování ve Znojmě, zaregistrovaly jsme se u rotundy sv. Kateřiny, prohlédly jsme si okolí hradu, prošly okolo Muzea motori-

smu a pokračovaly na Kraví horu. Přes Popice a Konice jsme
došly na Havranické vřesoviště. V dávné době zde byly lesy,
které byly vykáceny a půda byla využita jako pastviny pro dobytek. Dneska zde roste vřes a mnoho ohrožených druhů rostlin. Na vřesovišti se prohání 11 divokých koní, kteří sem byli
loni přivezeni z Anglie. Pomáhají udržovat oblast před zarůstáním. Viděly jsme hříbátko, které se narodilo před měsícem.
Dále jsme pokračovaly vinicemi, před Hnanicemi začalo silně
pršet, proto jsme zde vycházku ukončily.
Druhá skupinka popojela autobusem do Hnanic a pokračovala do Retzu přes Horecký kopec ke Svatému kameni (Heiliger Stein), kde byl krátký odpočinek při dobrém vínečku. Až
do cíle, na horní náměstí v Retzu, jsme procházely mladými
i staršími vinicemi pohodlnou cestou. Zpět do Znojma nás přivezl objednaný autobus.
Každá skupinka ušla 10 km, zúčastnilo se 8 adamovských turistek, z toho jeden host.
Vedla Maruška Martincová.

Pozvánka na turistické akce
Spartak Adamov, turistický oddíl KČT zve své členy a všechny
příznivce pobytu v přírodě na turistické akce:
Krajem pohádky máje
Vycházka se uskuteční v sobotu 1. června 2019.
Délka vycházky 5 nebo 12 km.
Trasa: dle propozic pořadatele.
Odjezd: Adamov žel. st. Os 7:40 hod., dále tram. č. 1 do zastávky Bystrc – přístaviště.
Vycházku vede: Marie Tejkalová
Královničky, starobylý svátek letnic
Vycházka se uskuteční v neděli 9. června 2019.
Délka vycházky 8 km.
Trasa: kolem rybníka Halda a Níhovského rybníka do obce
Březské, zde od 14:00 hod průvod „královniček“, v 16:00 hod.
odchod do Vlkova.
Odjezd: Adamov žel. st. Os 9:13 hod., Židenice 9:56 hod. do Níhova.
Zpět: Vlkov u Tišnova Os 17:10 hod.
Vycházku vede: Irča Antoszewska

Putování Vysočinou

Vycházka se uskuteční v sobotu 22. června 2019.
Délka vycházky 10 km.
Trasa: Číchov – Jalovec – Střeliště – Radonín – Brtnice.
Odjezd: Adamov žel. st. Os 7:13 hod., Brno hl. nádr. Os 7:45 hod.
do Číchova.
Zpět: Brtnice Bus 14:30 hod., Okříšky R 15:07 hod., Brno Os
16:57 hod.
Vycházku vede: Draha Nesnídalová
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Střípky z historie
adamovského sportu, 28. díl
I v dalším soutěžním ročníku předsedal výboru šachového
oddílu L. Čech. V oddílovém přeboru, kterého se na přelomu
roků 1982 a 1983 zúčastnilo 16 členů, obhájil titul J. Grégr.
Družstvo si v okresním přeboru I. třídy pohoršilo na 4. místo,
nejvíce zápasů v něm odehráli Z. Krkoška, P. Bednář, Z. Vopalecký, J. Slavík, J. Gruber, P. Masák, J. Neuman, P. Turzo, J. Grégr, K. Cibulka a L. Čech st. Titul okresního přeborníka žáků
pro rok 1983 získal tentokrát Radek Trunda před P. Masákem. V krajském kole žákovské ligy v šachu dosáhl pěkného
úspěchu vybojováním 5. místa P. Masák. Mezi individuálními
starty adamovských šachistů bylo nejcennější vítězství patnáctiletého Z. Vopaleckého na turnaji v Lipůvce, na kterém
startovalo 24 šachistů z okresu Blansko a z Brna.
V sezóně 1983/84 se do okresních soutěží zapojila dvě adamovská družstva. V okresním přeboru obsadilo družstvo
Z. Vopalecký, P. Turzo, Milan Drahovzal, Z. Krkoška, P. Bednář, J. Grégr, J. Neuman, P. Masák a J. Slavík třetí místo. Stejné místo si vybojoval ve kvalifikační soutěži pětičlenných
družstev B-tým v sestavě R. Trunda, J. Gruber, J. Bartošík,
M. Boček, K. Švehla a starší L. Čech. Mladý Z. Vopalecký vyhrál v konkurenci 24 hráčů okresní přebor v bleskové hře.
Adamovský oddíl uspořádal okresní přebor žáků a žákyň,
v němž suverénním způsobem zvítězil P. Masák.
Zhruba ve stejné sestavě hrála adamovská družstva i v sezóně 1984/85, jen v A-týmu přibyl J. Smrčka a vypomohli K.
Cibulka a L. Čech ml. V okresním přeboru to stačilo tentokrát
na 5. místo, ve kvalifikační soutěži bylo obhájeno místo třetí.
Okresním přeborníkem žáků pro rok 1985 se stal K. Švehla,
mezi dívkami vyhrála rovněž adamovská Pavlína Trnková.
Další okresní přebornický titul v tomto roce vybojoval P. Masák mezi dorostenci.
Ročník 1985/86 začal úspěchem Z. Vopaleckého, který
na turnaji v Poštorné splnil jako první z adamovských šachistů normu pro udělení I. výkonnostní třídy. V okresních soutěžích družstev byl oddíl zastoupen třemi týmy. Družstvo tvořené Z. Vopaleckým, P. Bednářem, P. Masákem, J. Grégrem, J.
Slavíkem, M. Drahovzalem, P. Turzem a Z. Krkoškou vyhrálo
okresní přebor. V nižší kvalifikační soutěži obsadilo družstvo
„B“ druhé místo, zasloužili se o to R. Trunda, J. Neuman, J.
Bartošík, M. Boček, J. Koudelka, L. Čech st. a K. Cibulka. V téže
soutěži zdokonalovali své umění mladí hráči K. Švehla, Pavel
Gruber, Edita Kriklová, Libor Kupčík a L. Čech ml., kapitánem
byl zkušený J. Gruber. Toto „C“ družstvo nechalo za sebou
v tabulce dva celky. Velká péče byla v této době věnována mládeži. Na základní škole fungovaly pod vedením učitele Kratochvíla tři kroužky. Čtyřčlenné družstvo ve složení
K. Švehla, P. Gruber, Josef Trunda a E. Kriklová se zúčastnilo
několika Velkých cen ČSSR a umísťovalo se v první desítce.
V okresním přeboru dorostenců, který pořádal adamovský
oddíl, vyhrál P. Masák před K. Švehlou.
Výkonnostní úroveň adamovského oddílu rostla i během
sezóny 1986/87. Dokazovalo to získání I. výkonnostní třídy
na turnaji ve Valticích dalším členem oddílu, kterým byl Pavel Masák, přičemž J. Grégrovi k tomu chyběl pouhý půlbod.
První družstvo se poprvé zapojilo do krajských soutěží. Nenaplnilo však své ambice, se kterými vstupovalo do zápasů
krajského přeboru II. třídy, a nakonec v něm obsadilo nej22

nižší příčku tabulky. Hrálo v sestavě P. Masák, Z. Vopalecký,
J. Smrčka, Z. Krkoška, P. Bednář, J. Grégr, P. Turzo, J. Slavík
a M. Drahovzal. Okresní přebor družstev hráli J. Smrčka, J.
Bartošík, J. Neuman, M. Boček, R. Trunda, K. Švehla, L. Čech
st., J. Koudelka a K. Cibulka. Družstvo startující v okresní soutěži bylo složeno převážně z mladších dorostenců a žáků,
konkrétně to byli J. a P. Gruberovi, L. Čech ml., J. Grégr ml.,
J. Trunda, E. Kriklová, L. Kupčík a R. Krkoška. Šachový oddíl
vedl v této době pětičlenný výbor v čele s Petrem Bednářem.
Okresním přeborníkem pro rok 1987 se v kategorii žáků stal
velmi nadějný K. Švehla. V následném boji o titul krajského
přeborníka se mezi 22 šachisty umístil jako pátý a získal tím
II. výkonnostní třídu. Již v srpnu pak výhrou na turnaji ve výukovém táboře v Bučovicích splnil v jeho 14 letech podmínky pro udělení výkonnostní třídy první. V dubnu 1987 zvítězilo družstvo adamovské ZŠ, jehož členy byli K. Švehla,
E. Kriklová, J. Trunda, J. Slavíček a M. Jelínek v okresní lize.
Žákovské družstvo se opět zúčastnilo turnajů Velkých cen
ČSSR, ve Žďáru nad Sázavou obsadilo dokonce 2. místo. Pavel Masák se v roce 1987 stal dvojnásobným přeborníkem
okresu. Nejprve koncem února zvítězil na turnaji dospělých
v bleskové hře, v květnu pak v klasické hře mezi dorostenci.
Na začátku sezóny 1987/88 si na turnaji v Poštorné vybojoval při dalším pokusu I. výkonnostní třídu jeden ze zakladatelů adamovského šachového oddílu Josef Grégr. V okresním přeboru šachu startovala mezi deseti osmičlennými
družstvy také dvě družstva adamovská. A-družstvo získalo
na druhém místě stejný počet bodů jako vítězné Letovice,
zasloužili se o to Z. Vopalecký, P. Masák, R. Krkoška, J. Grégr,
P. Bednář, M. Drahovzal, P. Turzo, J. Gruber a R. Trunda. B-družstvo skončilo páté, startovali v něm E. Kriklová, M. Boček, J. Šmehlík, J. Bartošík, K. Cibulka, K. Švehla, L. Čech st.,
J. Neuman a J. Koudelka. Okresní soutěže se zúčastnilo družstvo, které tvořili J. Vícha, L. Čech ml., P. Gruber, J. Trunda, R.
Krkoška a J. Slavík. V okresním přeboru v bleskové hře zvítězil dorostenec P. Masák, který za sebou nechal dalších 31
startujících, mimo jiné na třetím místě dalšího adamovského
hráče R. Trundu. Adamov ovládl také okresní přebor dorostenců, v němž zvítězil K. Švehla, před P. Masákem. Okresní
přebor žactva, kterého se zúčastnilo 25 mladých šachistů,
opanoval R. Krkoška. Ze 6 startujících dívek dosáhla nejlepšího umístění E. Kriklová.
V sezóně 1988/89 bojoval Adamov se dvěma družstvy v šestičlenném okresním přeboru I. třídy a ta v něm skončila na 2.
a 6. místě. O postup výše marně usilovali P. Masák, K. Švehla,
Z. Krkoška, M. Drahovzal, Z. Vopalecký, J. Šmehlík, P. Bednář
a E. Kriklová. Ve druhém družstvu nastupovali mimo jiné J.
Smrčka, J. Bartošík, K. Cibulka a R. Krkoška. Adamovští hráči tradičně uspěli na okresním přeboru v bleskové hře, který
vyhrál K. Švehla, J. Grégr obsadil čtvrté a Z. Vopalecký páté
místo.
Postup z okresního přeboru se podařil v ročníku 1989/90
družstvu tvořeném především hráči Z. Vopaleckým, Z. Krkoškou, K. Švehlou, J. Grégrem, M. Drahovzalem, P. Bednářem, J. Šmehlíkem a P. Masákem. B-tým si zahrál v okresním
přeboru II. třídy, nastupovali v něm J. Neuman, J. Gruber, T.
Ruby, J. Bartošík, J. Smrčka, D. Kanta, R. Krkoška, L. Čech, E.
Kriklová, K. Cibulka a J. Slavík. Okresními přeborníky se stali
v dospělých P. Masák v bleskové hře a E. Kriklová mezi dorostenkami.
-dtk-

Sokolská akademie 2019
proběhla více než dobře…
K Mezinárodnímu dni tance (28. 4.) se již po sedmé konala Sokolská akademie, která přivítala pohybové skupiny z Bílovic,
Brna, Boskovic a Letovic. Adamov reprezentovaly dva kolektivy a to děti z MŠ Jilemnického pod vedením Bc. Lenky Juřičkové a Mgr. Ivany Drlíkové, které předvedly dvě skladbičky
s názvem Hlupáku a Když nemůžeš tak přidej. Druhou skupinou byly děti ze spolku pro individuální rozvoj dítěte KOLO-KOLO se čtyřmi vystoupeními. Choreografie Bach is back získala ocenění poroty. Všichni tanečníci a tanečnice si vytančili
pěkné ceny a sladké odměny. Odměnou jim byl i potlesk plné
haly, která reprezentovala diváky v počtu dvou set lidí. Celkově sportovní hala Sokola přivítala na pět set učinkujících a doprovodu. Každoročně se zvyšuje úroveň akademie i jednotlivých skladeb a doufáme, že se společně potkáme i další rok.
Jen zájem z řad adamovských skupin, organizací i obyvatel

by mohl být větší. Děkujeme všem, co se na akademii podíleli
a pomohli vytvořit poslední sobotu v dubnu pěknou tanečně-sportovní atmosféru.
Za Sokol Adamov přeji všem krásné roztančené jaro
Mgr. Kateřina Prudíková

Inzerce
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♦♦ 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!

♦♦ 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.

♦♦ Sečení trávy od 0,65kč/m2, tel.: 608 065 337
♦♦ Koupíme byt 2+1/3+1 v Adamově. Tel. 735 135 851
♦♦ Hledám ke koupi byt Adamov, Blansko. Tel. 737 309 875

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
až

C

30 HD programů
60 TV programů

OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní číslo technika
721 253 592 - Marek Slouk

celkem již v ceně služeb internetu !!!

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 30.6.2019 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. NOVĚ SMART TELEVIZE HISENSE 2016+.
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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