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Písničkář s kapelou
v krabici

Adamov, Ptačina - Hřiště ZŠ Ronovská, od 20.00. Vstup zdarma

Cesta mezi Adamovem a Útěchovem bude od 23. 8. 2019 otevřena po opravě první části - více na str. 2

Kalendář akcí
Datum

Akce

Pořadatel

30.8.2019

17:00

BRUSLENÍ PRO VŠECHNY

Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

30.8.2019

18:30

RECITÁL PETRA GAZDÍKA "PÍSNĚ, KTERÉ MÁM RÁD..."

MKS Adamov

31.8.2019

07:13

Vycházka Stezka svobody

6.9.2019

20:00 Pod širým nebem Adamov 2019

Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky
Miloslava Peterková

7.9.2019

08:19

10. ročník pochodu po dálničním tělese R 43

Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

8.9.2019

16:30

Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Olomučany

FK Adamov

12.9.2019

17:30

PETRA HAPKOVÁ: VZPOMÍNKY BEZ LÍTOSTI

MKS Adamov

14.9.2019

09:20

Vycházka Údolí Bílé vody

Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

14.9.2019

11:00

10. mistrovství Jižní Moravy veteránů

Šipkový klub Adamov

15.9.2019

14:00

Turnaj v pétanque

FENYX Pétanque Adamov, z.s.

22.9.2019

15:30

Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice

28.9.2019

09:00 ADAMOV OPEN 2019 - 4.ročník

FK Adamov
Spartak Adamov, z.s. - tenisový oddíl

29.9.2019

08:13

Vycházka Jede Kudrna okolo Brna

Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

29.9.2019

18:00

ZÁJEZD DO MDB NA PŘEDSTAVENÍ: DĚSNEJ PÁTEK

MKS Adamov

3.10.2019

17:30

PODVEČER S NAĎOU KONVALINKOVOU

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.

Zprávy z radnice
Oprava cesty

mezi Adamovem a Útěchovem
skončila s předstihem

S týdenním předstihem skončila oprava části
komunikace spojující Adamov a Městskou část
Brno-Útěchov. Řidiči tak mohou jezdit bez složitých objížděk na zbrusu novém povrchu už
od pátku, původně mělo být hotovo až koncem
srpna. Na opravách se podílely stejnou částkou
tři subjekty – kromě Školního lesního podniku
Masarykův les Křtiny ještě město Adamov a Jihomoravský kraj, každý přispěl částkou 2,5 milionu korun.
Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která
vzešla z veřejné soutěže, opravila silnici o celkové délce 1,6 km. Součástí rekonstrukce byla
sanace lokálních poruch, obnova stávajícího nefunkčního odvodnění, rekonstrukce odvodňovacích žlabů, čel a pročištění propustků
a úprava nezpevněných krajnic. V rámci stavby
došlo k výměně zkorodovaných svodidel a pro
zvýšení bezpečnosti byla nově doplněna svo2

didla v celkové délce 540 metrů a umístěny silniční směrové
sloupky.
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. Hlavním cílem opravy,
kterou ŠLP Křtiny financuje i přes problémy v lesním hospodářství posledních let, bylo zajištění kvalitní a bezpečné příjezdové cesty do Adamova.
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.
Chtěl bych z tohoto místa velmi poděkovat zástupcům Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny, zastupitelům Jihomoravského kraje, stejně jako zastupitelům města Adamova a všem dalším spolupracovníkům za všechny
kroky, které vedly k zahájení prací několik let zpět
projednávaného záměru opravy a jejich nynějšímu
dokončení.
Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Veřejné osvětlení

jezdu sanitního vozidla, kdy udržovali komunikaci s řekněme
otřeseným mužem. Po příjezdu vozidla ZZS byl muž převezen
k odbornému vyšetření a jeho jízdní kolo převzali strážníci
a uložili na služebně MP Adamov, kde si je mohl muž později
vyzvednout.

♦♦ Při hlídkové činnosti upozornili strážníka všímaví občané
na staršího muže, který seděl na nám. Práce a byl zraněn v oblasti hlavy. Muž, pohybující se pomocí holí, bohužel upadnul
tak nešťastně, že se udeřil do hlavy a způsobil si tržnou ránu
nad obočím i další drobné oděrky na končetinách. Strážník
muži poskytl první pomoc přiložením sterilního krytí, prověřil
příjezd vozidla ZZS a vyčkal na místě, než mohl být muž předán do péče zdravotníkům.
♦♦ Ke zraněnému mladíkovi, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, byli přivoláni strážníci na ul. Osvobození. Když se strážníci dostavili na místo, zjistili, že muž ztratil rovnováhu a upadnul na komunikaci, při čemž si způsobil „bouli“ na hlavě. Strážníci muži přiložili fixační krční límec a vyčkali do příjezdu ZZS.
Poté byl muž předán do péče posádky ZZS.
♦♦ Strážníci také asistovali u dvou dopravních nehod. První
nehoda se odehrála v tzv. Josefovském údolí, kdy řidič vozidla vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Hrůzostrašně
vyhlížející dopravní nehoda nakonec nezpůsobila muži žádné
viditelné zranění, ale i tak byl na místo přivolán vůz ZZS. Strážníci muži poskytli „útočiště“ ve služebním vozidle a do příjezdu vozidla ZZS, JSDH Adamov i HZS Blansko usměrňovali provoz na komunikaci. Druhou nehodou byl střet motocyklu s os.
vozidlem v prostoru podjezdu pod železniční tratí ve směru
na sídliště Ptačina. Tato nehoda se naštěstí obešla bez zranění osob. Účastníci se na místě dohodli a vyplnili záznam o dopravní nehodě.

Plánovaná oprava veřejného osvětlení na Ptačině
Odbor správy majetku města oznamuje, že v průběhu srpna-září bude ve čtyřech lokalitách Ptačiny prováděna oprava
veřejného osvětlení formou výměny zemního kabelu. Jedná
se o části úseků ulic Údolní, Opletalova, Dvořákova a Petra Jilemnického. V této souvislosti může být částečně omezen průchod opravovanými místy. Děkujeme za pochopení.

♦♦ Mimo tyto případy řešili strážníci krádež v OD Albert, kde
pachatel z obchodu utekl a dostal se do konfliktu s jiným mužem, který mu chtěl v útěku zabránit. Byli nápomocni muži,
který se v nočních hodinách potřeboval dopravit do Blanska
a sám by to jistě nezvládnul. Řešili ublížení na zdraví, které se
mělo odehrát mezi hosty pohostinství na Smetanově náměstí,
a dále byli přítomni u několika případů, kdy se partneři nepohodli a nechtěli si navzájem vrátit své věci apod. (Tyto situace
se většinou, za přítomnosti strážníků, podaří uklidnit a partneři se nakonec dohodnou na kompromisu tak, aby nemuselo
dojít na občanskoprávní řešení dané situace).
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Ze svodky MP Adamov

Zprávy z matriky

Vybrané události z května a června 2019 konkrétně:

Blahopřejeme
2. 7. Jaruška Straková, 70 roků, Bezručova 1
5. 7. Marta Štrajtová, 85 roků, Petra Jilemnického 12
9. 7. Anna Bláhová, 90 roků, Petra Jilemnického 4
10. 7. Ing. Karel Hedeja, 75 roků, Komenského 23
10. 7. Milada Daňková, 70 roků, Družstevní 11
11. 7. Olga Rozsypalová, 80 roků, Sadová 25
13. 7. Mgr. Alena Ambrožová, 86 roků, Světlá 61
15. 7. Josef Herzán, 81 rok, Komenského 9
17. 7. Mgr. Bohumír Hloušek, 88 roků, Fibichova 4
23. 7. Mgr. Eva Pařilová, 75 roků, Osvobození 13

Oprava veřejného osvětlení na ul. Komenského
Z důvodu opakovaných výpadků veřejného osvětlení v okolí bytového domu Komenského 6 (bývalý internát) je nutná
celková výměna kabeláže k jednotlivým lampám veřejného
osvětlení. Stavební práce budou prováděny od 19. 8. 2019
do 30. 9. 2019.

♦♦ Při zpětné kontrole činnosti strážníků za výše uvedené ob-

dobí to spíše vypadá, že strážníci by mohli vykonávat činnost
zdravotní záchranné služby, jelikož hned v několika případech
byli první na místě události, při které došlo ke zranění osoby,
nebo měla osoba jiné zdravotní komplikace. Teď tedy přímo
k jednotlivým událostem:

♦♦ Strážníci přijali oznámení o zraněném cyklistovi, který se
nacházel na tzv. lesní cestě Svitavské. Když se strážníci dostavili na místo, spatřili muže, který seděl vedle svého jízdního
kola a zřejmě ho postihla nějaká zdravotní indispozice. Strážníci prověřili, zda je již na cestě ZZS a vyčkali na místě do pří-
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25. 7.
25. 7.
28. 7.
4. 8.
9. 8.
13. 8.
19. 8.
23. 8.
28. 8.

Markéta Bittengelová, 84 roky, Opletalova 30
Ing. Karel Švehla, 75 roků, Sadová 10
Jiřina Holešovská, 83 roky, Komenského 25
Antonín Marek, 70 roků, Komenského 9
Marie Mazalová, 82 roky, Sadová 21
Jaromír Kolář, 88 roků, Fibichova 31
Věra Němcová, 70 roků, Petra Jilemnického 19
Marie Procházková, 89 roků, Komenského 1
Eduard Kokrda, 75 roků, Dvořákova 6

Blahopřejeme k sňatku
29. 6. Petr Svadbík – Gabriela Buráňová, sňatek penzion
Švýcárna
27. 7. Jaroslav Pidra – Jana Rybářová, sňatek MěÚ Adamov
Úmrtí
1. 7. Jiří Hubatka, roč. 1963, Pod Horkou 6
4. 7. Františka Kuchařová, roč. 1941, Komenského 1
11. 7. Věra Kristková, roč. 1945, Pod Horkou 3
20. 7. Bronislava Dobrovolná, roč. 1960, Mírová 6
22. 7. Ladislav Lidařík, roč. 1949, Komenského 17

Z jednání Zastupitelstva
města Adamova
Na 6. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 19. 6. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova
na vědomí zápis ze 4. jednání Finančního výboru konaného
dne 27. 5. 2019, zápis z 5. jednání Finančního výboru konaného
dne 17. 6. 2019 a zápis z 3. jednání Kontrolního výboru konaného dne 29. 5. 2019.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Obecně závaznou
vyhlášku Města Adamova č. 1/2019, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška Města Adamova č. 4/2012, o udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově.
S Moravským rybářským svazem, z. s. pobočným spolkem
Adamov byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 60 000,- Kč.
Zastupitelstvo města Adamova uzavřelo smlouvu o zápůjčce
ze sociálního fondu Města Adamova č. 45.
Byla přijata neinvestiční účelová dotace ve výši 131 000,- Kč
na výdaje v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, vyhlášených na dny 24. a 25. 5. 2019.
Byl uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí finanční
podpory na poskytování sociálních služeb č. 035395/16/OSV.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo závěrečný účet Města Adamova za rok 2018 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Adamova za rok 2018. Dále vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením Města Adamova v roce 2018
bez výhrad a schválilo účetní závěrku Města Adamova za rok
2018.
Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2019.
Z jednání Rady města Adamova
Na 13. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 6.
2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo 12.
6. 2019.
Byl schválen „Návštěvní řád sportovního hřiště v areálu koupaliště Adamov – Horka I “.
Se společností GAMA J+P, s.r.o. byl uzavřen Dodatek č. 10
ke Smlouvě o dílo na provádění služeb v oblasti odpadového
hospodářství a provozování sběrového dvora.
Rada města Adamova neschválila žádost nájemkyně o změnu
výše nájemného.
Na závěr Rada města vzala na vědomí změny rozpisu rozpočtu č. 3/2019, 4/2019 a schválila položkové znění Rozpočtového
opatření č. 5/2019.
Na 14. schůzi Rady města Adamova konané dne 31. 7.
2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 8. zasedání
Kulturně informační komise, které se konalo 17. 6. 2019 a zápis
z 1. schůze Komise MHD, která se konala 25. 6. 2019.
Rada města Adamova dále schválila navrhovaný stavební záměr „Kanalizační přípojka pro RD Plotní 14, Adamov“ a „Rekonstrukce kanalizační přípojky“.
Dále vzala na vědomí Sazebník úhrad za zřizování věcných
břemen na nemovitém majetku ve vlastnictví Města Adamova
s účinností od 1. 9. 2019.
Ze tří podaných nabídek na pořízení nového velitelského automobilu pro JSDH Adamov byla vybrána nejvýhodnější nabídka od společnosti ZHT Group s.r.o.
Ke Smlouvě o dílo na provádění služeb v oblasti odpadového
hospodářství a provozování sběrového dvora se společností
GAMA J+P byl uzavřen Dodatek č. 11.
Se společností EKO-PF, s.r.o. byla uzavřena Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů.
Rada města Adamova vzala na vědomí Vyhodnocení plánu
odpadového hospodářství Města Adamov za rok 2018.
Se společností FIN-servis, a.s. byla uzavřena Smlouva o zprostředkování burzovních komodit obchodů a Smlouva o centralizovaném zadávání.
Na závěr Rada města vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2019.

Události ve městě
Pečovatelská služba města
Adamova
Pečovatelská služba města Adamova je sociální službou, která má ve městě Adamově dlouholetou tradici
a od roku 2007 je službou registrovanou podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
4

předpisů. Tato služba patří pod Město Adamov a funguje jako součást odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, se sídlem Pod Horkou 101/2, 679 04
Adamov.
Pečovatelská služba je financována nejen z prostředků
této obce, ale i z dalších veřejných zdrojů, tedy ze státních
dotací a dotací Jihomoravského kraje.

Tým pečovatelské služby je složen z pracovníků v sociálních službách (pečovatelek), sociálních pracovnic a vedoucí služby.
Kontakt na nás: 516 499 624 nebo 516 499 625, mobil
602 788 015 nebo 605 206 656, e-mail: social@adamov.cz
Pokud žijete a zdržujete se na území města Adamova,
jsme zde právě pro vás, abychom vám na základě vašich individuálních potřeb ve sjednanou dobu ve vaší domácnosti pomohli, ať už bydlíte ve vlastním bytě, v bytě
v DPS či jinde.
Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám
s dětmi, a to bez omezení věku.
Mohou to být ti z vás, kdo máte rozhodnutí o starobním
důchodě, trpíte chronickým onemocněním, které trvá
delší dobu (podle vyjádření ošetřujícího lékaře minimálně půl roku), máte průkaz osoby se zdravotním postižením nebo rozhodnutím o invaliditě ve II. či III. stupni a rodiny s dětmi, ve kterých se současně narodily tři a více
dětí nebo které se dostaly do nepříznivé sociální situace
pro přechodné důvody, např. pro nemoc či operaci a potřebují tuto podporu, než tyto důvody pominou.
Služba není určena tomu, kdo se nenachází v nepříznivé sociální situaci, nemá sníženou soběstačnost a je schopen svoji situaci řešit sám nebo za pomoci své rodiny, případně jiných služeb.
Službu vám budeme poskytovat v základní pracovní
době od 7:00 do 15:30 hodin každý všední den, nad rámec této základní doby od 15:30 do 19:00 hodin každý
všední den a od 7:00 do 19:00 hodin o víkendech a státních svátcích.
Nad rámec základní pracovní doby bude služba určena
těm z vás, kdo budete využívat běžnou péči v základní
době.

Nabízíme vše to, co je uvedeno jako jednotlivé úkony
v našem sazebníku a to, co je podrobně rozepsáno
v popisu našich úkonů, zveřejněném na www.adamov.cz
v sekci s názvem Pečovatelská služba.
V případě vašeho zájmu o tuto službu můžete použít
žádost, která je zveřejněna na stránkách www.adamov.
cz v sekci s názvem Pečovatelská služba a poslat nám ji či
přinést na úřad nebo se na nás můžete obrátit telefonicky
či e-mailem a my naopak přijdeme za vámi.
Rádi bychom vás ujistili o tom, že cílem naší služby je
co nejvíce vám pomoci.
Chceme, abyste mohli setrvat ve svém domácím prostředí a aby se co nejvíce oddálilo řešení vaší situace umístěním do pobytového zařízení sociální péče či jinam.
Chceme vám pomoci a podpořit vás v těch činnostech,
které sami nezvládáte, pomoci vám udržet kontakt
s rodinou, přáteli a známými a poskytovat vám takovou
službu, která bude vašim potřebám a požadavkům individuálně přizpůsobena.
Chceme vám pomoci i při řešení vašeho aktuálního sociálního problému a poskytnout vám i základní sociální
poradenství.
Neváhejte se tedy na nás obrátit.
Tým Pečovatelské služby města Adamova.

Zpomalovací práh v ul. Plotní
Jak jsme Vás již informovali v loňském Zpravodaji, v rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a zejména dětí nechalo město Adamov zpracovat projektovou dokumentaci k vytvoření
příčného zpomalovacího prahu v ulici Plotní, včetně umístění
vodorovného dopravního značení upozorňující na pohyb dětí.
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Po získání potřebných povolení bude v průběhu měsíce září
2019 probíhat výstavba příčného zpomalovacího prahu v ulici Plotní.
Předem děkujeme občanům dotčené lokality za trpělivost
v době dočasného dopravního omezení.
Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Adamovský kalendář na rok
2020 od září v prodeji

ADAMOV 2020

JAK ŠEL ČAS
Obchodní ulice a náměstí Práce

Město Adamov vydalo na rok 2020 kalendář Adamov – Obchodní ulice a náměstí Práce. Kalendář je nástěnný velkého
formátu (A3) a k tomu je zdarma přibalen malý kalendář se
jmény a místem na poznámky. Vše za cenu 100 Kč. Kalendář
bude ke koupi v pokladně Městského úřadu, v MKS a příležitostně na akcích ve Společenském centru MKS.

Devadesát let obecního
vodovodu v Adamově
Stavba obecního vodovodu započala v roce 1928 a prováděla
ji firma A. Kunz se sídlem v Hranicích. Dokončena byla v roce
1929, kdy byl 1. října zahájen provoz obecního vodovodu.
Stavba vodovodu měla pro celou obec velký význam. Zdrojem
pitné vody pro obec byla kvalitní podzemní voda z pramene
v Josefově. S přibývajícím počtem zásobovaných obyvatel
bylo jako další zdroj podzemní vody vybudováno prameniště
6

Původní vodojem na Hanákově kopci
nedaleko Býčí skály. Obě prameniště v současné době zajišťují
kvalitní podzemní vodu z Moravského Krasu, která je bohatá
na minerály.
Vedení obce děkuje správě adamovského závodu, která poskytla půjčku ve výši 770 500,- Kč na stavbu obecního vodovodu a současně ročním paušálem ve výši 19 250,- Kč za odběr
vody pro závod pomáhala dluh umořovat. V roce 1935 si závod vybudoval samostatný vodovod na užitkovou vodu, protože při zvýšených odběrech pitná voda nebyla distribuována
ke všem obyvatelům v dostatečném množství, zvláště ve vyšších polohách obce.
Pro zásobování pitnou vodou obyvatel na Horce byl vypracován plán výstavby přečerpávací stanice u velkého vodojemu
na Hanákově kopci. Pro nepochopení některých občanů, kteří
měli na úhradu projektu zaplatit 1,- Kč za 1 m2 pozemku projektované trasy, se tento záměr neuskutečnil. Až v pozdějších
letech byla přečerpávací stanice vybudována a dodnes předává pitnou vodu do centrálního vodojemu, odkud jsou obyvatele Horky zásobeni.
Koncem roku 1937 byl poslední splátkou vyrovnán dluh u firmy A. Kunz z obecních prostředků, ačkoli původně měl být
vyrovnán státní subvencí. Nesplacená státní subvence se tím
tedy stala rezervním kapitálem. Údaj kolik činil obecní dluh
u firmy Novák a Jahn v Praze k 31. 12. 1937 neuveden (nezjištěn).
Roční vodovodní poplatky byly stanoveny podle místa, kam
byla pitná voda přiváděna. Poplatek za jednu místnost činil
30,- Kč, za klozet a koupelnu 20,- Kč a poplatek za zalévání zahrady 20,- Kč. Údaj pro kolik místností, klozetů, koupelen a zahrad byla voda z vodovodu používána není dohledatelný a kolik činila udržovací náhrada vybudovaného vodovodu taktéž
nezjištěno.
V současné době vodovod zásobující pitnou vodou město
Adamov tvoří šest vodojemů, tři čerpací stanice a téměř 23 km

Čerpací stanice na Hanákově kopci po rekonstrukci
vodovodní sítě. Zdrojem podzemní vody jsou prameniště Josefov a Býčí skála, jak již bylo v úvodu příspěvku zmíněno. Záložním zdrojem povrchové vody je Křtinský potok a dále možnost napojení na I. Březovský přivaděč, který přivádí pitnou
vodu obyvatelům města Brna. Čerpací stanice, která je součástí centrálního vodojemu na ulici Sadová, zajišťuje také dopravu pitné vody pro obec Babice nad Svitavou.
Za posledních devadesát let se Adamovský vodovod značně rozrostl a v současné době zásobuje pitnou vodou téměř
4 500 obyvatel. Některé části vodovodu jsou původní, avšak
stále v dobrém provozním stavu. Protože velká část vodovodu byla vybudována z litiny, dosahuje životnost těchto řadů
téměř sto let. Provozovatel je povinen udržovat vodovod
v provozuschopném stavu, proto je nutné vodovodní síť postupně obnovovat. Obnova vodohospodářské infrastruktury
je od roku 2008 řízena podle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, který musí mít provozovatel vodovodu
ze zákona zpracovaný. Výstavba obecního vodovodu ve třicátých letech byla vhodnou investicí, díky které jsou obyvatelé
Adamova v dnešní době pitnou vodou zásobeni.
Zápis v obecní kronice byl proveden po roce 1937.

Poutní slavnost
Na svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) se konala slavná
poutní bohoslužba u Světelského oltáře. V hojném počtu dorazili poutníci z Adamova, Bílovic a především z Blanska. Rád
bych v tomto článku poukázal na dvě skutečnosti, díky kterým
se Světelský oltář řadí mezi významná a nadčasová díla. Oltář
vždy odrážel teologii a myšlenky své doby – Světelský oltář se
významně vymykal tehdejším trendům.
První skutečností je originální teologická koncepce zadavatele Erasma Leissera opata ze Zwettlu. Tento nový opat chtěl
oslavit P. Marii, patronku cisterciáckých klášterů, znázornit její
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tělesné nanebevzetí a korunování na nebesích. Zajímavou se
jeví skutečnost, že se nedržel žádné z možných předloh 15.
století. Nepřejal tedy často znázorňované nanebevzetí duše
P. Marie, nepřejal ani tehdejší nejpokročilejší znázornění tělesného nanebevzetí P. Marie. Erasm Leisser se rozhodl realizovat vlastní představu. Poprvé v Záalpí koncipoval Nanebevzetí P. Marie jako jeden souvislý děj odehrávající se současně ve třech zónách nad sebou: apoštolové u prázdného hrbu,
P. Marie stoupající k nebesům, Nejsvětější Trojice s korunou jejího oslavení na nebesích. Později se toto vyobrazení nebeského nanebevzetí P. Marie v umělecké kompozici nesčíslněkrát
opakovalo, ale ve své době opat Leisser realizoval originální
představu Nanebevzetí P. Marie odehrávající se v Boží režii
za hustými oblaky mraků. P. Marii ukázal klečící se sepjatýma
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rukama jako při zvěstování, jako při adoraci Ježíška, jako při
modlitbě s apoštoly i při korunování.
Druhá originalita ukazuje na tehdejší vnímání autority ve společnosti. Církevní i světská autorita se opírala o Boží vůli –
z Boží milosti král. Reformace tento prvek záměrně oslabila.
Lidská autorita by se opírala výhradně o schopnosti jedince
a nikoli o Boha. Společnost i církev se o to víc snažila udržet
hierarchickou tisíciletou strukturu společnosti. S tím korespondovalo vnímání Boha jako monarchy, nejvyššího Pána.
Světelský oltář kupodivu nezobrazuje tuto vizi současného
světa. Naopak ukazuje tři sejné mužské postavy, které korunují P. Marii. Základem není vnímání Boha jako středu vesmíru, Boha vzdáleného lidem a zemi. Důraz je položen nikoliv
na absolutní svrchovanost Boží, ale na vztah Boha k člověku.
Bůh se nebojí povýšit člověka nad anděly a darovat mu korunu, na první pohled krásnější, než ta jeho.
Opat Leisser realizuje vlastní představu, která se vymyká své
době. Oltář ukazuje obraz Boha nikoliv jako monarchu, ale klade důraz na vztah k člověku a velikost Božího příslibu. Apoštol
Pavel to vyjadřuje slovy: „Oko lidské nevidělo, ucho lidské neslyšelo, na mysl lidskou nepřišlo, co připravil Bůh těm, kdo ho
milují.“ (1Kor 2,9) Způsob ztvárnění Nejsvětější Trojice na Světelském oltáři a propojení s naším světem je možné považovat
za nejvýznamnější duchovní přínos Světelského oltáře.
Krásu slavnosti doprovodil i recitál písničkářky Miloslavy Miji
Peterkové s poetickými vstupy Karla Miroslava Kučery. Zároveň probíhaly po celý den komentované prohlídky unikátní
historické a umělecké památky, díky které se Adamov řadí
mezi významná mariánská místa.
v textu požity pasáže ze sborníku Světelský oltář

Dětské obrázky na náměstí
Práce
Po dokončení výstavby nové logistické haly jsme se rozhodli
vrátit k tradici dětských obrázků. Cílem této aktivity je ozvlášt-

nit a zpříjemnit industriální centrum Adamova něčím netradičním a zajímavým. Z předchozích let jsme na tuto aktivity
sklízeli velmi pozitivní reakce nejen místních. Obrázky jsou dostatečně velké, takže je běžně obdivují i lidé z vlaku, či turisté,
kteří Adamov navštíví.
Když jsme před pár lety vymýšleli, čím ozvláštnit logistickou
halu, napadly nás právě dětské obrázky, jež vytváří samy místní děti v rámci akce Salonek mladých adamovských umělců,
jejíž jsme pravidelným partnerem. Jde o netradiční aktivitu,
kterou (jak je nám známo), dosud nikdo jiný nerealizoval. Běžně jsou volné plochy využívány pro reklamu či obyčejné firemní bannery. A právě v tomto jsme chtěli být jiní. Chtěli jsme,

aby místo reklam byl Adamov ozvláštněn něčím, co je místním
obyvatelům blízké.
Celkem jsou zde umístěny 4 obrázky. Aktuálně umisťujeme
obrázky, které již na staré hale jednou vysely, ale musely být
z důvodu výstavby nové haly po relativně krátké době sundány. V dalších letech však plánujeme obrázky vždy postupně
obnovovat právě z řad dětských uměleckých děl ze zmiňovaného salonku.
Nejlépe si každý obrázky vychutná z městské parku, jež leží
přímo před naším areálem a na jehož výstavbě jsme se spolu
s městem finančně podíleli. Rozměry obrázků jsou přibližně
6x5m.
Eden Europe

Kultura
Poděkování
Poděkování Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k životnímu jubileu.
Jaruška Straková
Rád bych upřímně poděkoval Pečovatelské službě města Adamova a zvláště pak paní Věře Kovářové za nevšední pomoc při
péči o moji manželku v posledních dnech jejího života.
Ing. Miroslav Kristek

V srpnu jsme pořádali narozeninovou oslavu v Adamově v restauraci Hradní. Touto cestou chceme moc poděkovat za velkou ochotu paní Darince, Klárce a Patrikovi za úžasnou obsluhu a panu kuchaři Markovi za perfektně vychucené jídlo.
Velmi spokojená rodina Rozsypalova
Chtěl bych poděkovat hasičům z Adamova, kteří 1. 7. 2019 pomáhali při záchraně mého života.
Jan Karpíšek, Komenského 17, Adamov
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Vzpomínka
Děkujeme za cestu, kterou
jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik
pomáhaly,
za každý den, který jsi
s námi žil.
Dne 17. srpna uplynulo 7
let, co nás opustil, bez slova rozloučení pan Lubomír
Dáňa ve věku 59 let.
Kdo jste ho měli rádi, rádi
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu manželka
Marie Dáňová

Dne 16. 8. uplynul jeden
rok, co nás navždy opustil
můj manžel Eugen Fajman.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím spolu
s námi tichou vzpomínku.
Manželka Štěpánka
Fajmanová s rodinou.

Dne 10. srpna uplynulo 100
roků od narození našeho
tatínka pana Josefa Šupky.
Prosíme známé o tichou
vzpomínku.
Děkují synové s rodinami.

Dne 27. 8. 2019 jsme si připomněli 5. výročí úmrtí
Ing. Miroslava Ševčíka. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Syn Pavel Ševčík s rodinou
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Dne 24. září uplynou 2 roky
do úmrtí paní Marie Kučerové.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manžel Jaroslav a syn
Jiří s rodinou.

Dne 22. 9. tomu bude 6 let,
co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Skoták.
S láskou vzpomíná
manželka a děti
s rodinami.

Dne 26. září vzpomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
manžela, tatínka a kamaráda pana Jiřího Vaněrky.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka s rodinou

Dne 12. září 2019 si připomeneme 10. smutné výročí úmrtí pana Jaroslava
Slavíka.
Děkujeme všem, kdo na něj
vzpomenou spolu s námi.
manželka s rodinou

Pozvánka na výstavu

Rostislav Župka – Obrazy, sochy, objekty
MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve výstavní
síni Společenského centra MKS v Adamově zajímavou výstavu
z tvorby brněnského architekta a výtvarníka Rostislava
Župky. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 8. září
v 15:00 hodin. Výstavu uvede Ing. Zdenek Sendler a Jaroslav
Budiš, v hudební části vystoupí Rudolf Hájek – saxofon a Ivo
Pluháček – banjo. K návštěvě jste zváni od 8. 9. do 17. 9. 2019,
a to v pondělí – pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30
– 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Ing. arch. Rostislav Župka se narodil v roce 1955 v Brně,
vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. Po absolutoriu
pracoval v letech 1980–91 jako projektant ve státních projekčních ústavech s občasnými výlety do prací spojených se
dřevem a výtvarnými projekty. V letech 1988–89 se věnoval
realizaci dřevěných reliéfů dle návrhu zemřelého Bohumíra
Matala. Od roku 1991 pracoval „na volné noze“ jako samostatný projektant stavař, architekt, návrhář a dodavatel interiérů,
stavitel dětských hřišť. Od roku 1996 se výhradně věnuje práci
se dřevem, tj. návrhům a realizacím dětských hřišť, zahradních
staveb, výtvarným objektům do interiérů a zahrad, autorskému nábytku, atypickým dřevěným stavbám.
Jeho volná tvorba je výrazně ovlivněna dílem Jaroslava Krále, mezi jehož obrazy vyrůstal, později pak pracemi Vladimíra Preclíka, snad proto, že tento také všechny dřevěné sochy
jako vyučený řezbář sám realizoval. Župka se však za „řemeslem skrývá před nedostatkem vzdělání a inteligence“. Největší
pochvaly se mu dostalo od sochaře Václava Kyselky st.: „Rosťo,
vypadá to jako od Preclíka, ale ty si z toho děláš větší srandu“.
Výstavy pořádá velmi zřídka, asi proto, že velké objekty instalované v exteriéru se moc vystavovat nedají (někdy se docela

rychle rozpadnou). Volná tvorba tedy vypadá docela neučesaně, zdánlivě bez jakékoli kontinuity, která je však někde venku,
v krajině. Má ale za sebou řádku výstav a účastí na symposiích.
Rostislav Župka je neustále prohrávajícím bojovníkem za „Dřevo nenatírat“, především akát, který venku krásně rovnoměrně
stárne na rozdíl od dřeva natřeného flekaticího a hnijícího zevnitř. Jak říká Sendler, akát stárne jak Sofia Lorenová. Rostislav
Župka žije a pracuje v Brně a v Křoví u Velké Bíteše.
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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 září 2019
2. – 11. 9. Shrnutí cestovatelského léta na Čajce
-- Závěrečný cestovatelský kvíz + hodnocení
-- Vaření, co se v létě nestihlo – Krtkův dort a Corndogy
12. – 20. 9. Ohlédnutí se za prázdninami
-- Soutěž o nejvtipnější fotku z léta – přijď se pochlubit,
podělit se o zážitky
-- Výroba fotoalba
21. 9. Zahradní slavnost v Blansku (více info v zařízení)
23. – 27. 9. Beseda na téma – Čeho chceš letos
dosáhnout ve škole?
-- jak toho můžu dosáhnout, co pro to můžu udělat?
-- je to vůbec v našich možnostech?
-- proč je důležité stanovovat si cíle?
V měsíci září proběhne graffiti workshop na hřišti
u školy, bližší informace upřesníme (facebook,
v zařízení, leták ve škole, webovky...)
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

dolf Havlík) s Annou Polívkovou, Jiřím Langmajerem, Matějem
Hádkem, Táňou Pauhofovou a Lenkou Vlasákovou v hlavních
rolích.
Délka filmu 94 minut.

ÎÎ5. září 2019
BOHOSLUŽBA

od 17:30 hodin v sále MKS
na Ptačině
Ve spolupráci s Farností Adamov
– O. Pavlem Lazárkem zveme děti
i dospělé na bohoslužbu s poděkováním za prázdniny a požehnáním
do nového školního roku.
Po jejím skončení jste zváni na:

RECITÁL MILOSLAVY
PETERKOVÉ A KARLA
MIROSLAVA KUČERY …ANEB JAK NÁS OSLOVIL
SVĚTELSKÝ OLTÁŘ“
Vstup volný.

ÎÎ8. září 2019
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ROSTISLAVA ŽUPKY

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/

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS:
ÎÎ1. září 2019
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI –
FILM „PO ČEM MUŽI TOUŽÍ“

od 20:30 hodin na hřišti u školy Ronovská
Několikrát nám letos o prázdninách nepřálo počasí, proto
jsme museli zrušit i některá plánovaná filmová představení.
Třeba nám bude přát, když se s prázdninami budeme loučit.
Přijměte tedy ještě jednou, v letošním roce naposledy, pozvání do Biografu Láska na českou filmovou komedii (režie Ru12

od 15:00 hodin
výstava potrvá do 17. září 2019
První výstava v nové kulturní sezoně vám představí práce „sochy, obrazy, objekty“ Rostislava Župky. Vernisáž výstavy se
koná v 15:00 hodin ve Společenském centru na Komenského
ulici.
Výstavu můžete navštívit v pracovních dnech v době od 14:00
do 17:00 hodin, v neděli pak v době od 14:30 do 17:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

ÎÎ9. září 2019
ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY

od 15:00 hodin ve Společenském centru MKS
na Komenského ul.
Také v hraní a soutěžení budeme pokračovat i po prázdninách.
Neváhejte
a přijďte mezi nás,
pobavíte se, zasmějete se a třeba právě
na vás čeká drobná
výhra.

Foto 9-05

12. září 2019 v 17:30 hodin
v sále MKS Adamov na Ptačině

ÎÎ11. září 2018

ÎÎ20. září 2019

18. září 2018
ZÁJEZD – MKS-KD III
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: „JAK KOŤÁTKO
ZÁJEZD – MKS-KD I
Podzimní zájezd, který je určen pro členy MKS-KD III, zavede
MŇOUKAT“
Také členové MKS-KD I se v září vydají na zájezd. Jeho ZAPOMNĚLO
cílem bude Lednice,
Mikulov, Miroslav a
jeho účastníky do Valašv 8:30 hodin ve Společenském centru
Rajhrad.
ského Meziříčí
(Moravská
na Horce
Vedoucí
zájezdu:
Karel Pásek
gobelínová MKS
manufaktura,
v 10:30 hodin v sále MKS Adamov
Přihlášky:
Adamov – č.t. 607 518 104

Schlattauerova

kavárna)

a do Slatinic.
Foto
9-06

Vedoucí zájezdu: Lidmila

na Ptačině
Malé koťátko zapomnělo, jak si říci
o mlíčko. Poradí mu kohout, husa, slepička, pejsek.
Vstupné: 45 Kč

19.
září 2019
Kavanová
„VÍTÁME
PRVŇÁČKY
Přihlášky: MKS
Adamov – VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH“
- 518
v 16:30
č.t. 607
104 hodin v sále MKS Adamov na Ptačině
Îfirmou
Î26. září
2019
Městské kulturní středisko, společnost BESIP zastoupená
Autoškola
Pernica, Sbor pro občanské
ÎÎ18. zářía2018
záležitosti
Městská policie Adamov jsou i v letošním roce
pořadateli
odpoledne pro nové
„TEN
DĚLÁ TO zábavného
A TEN ZAS TOHLE“
prvňáčky,
jejich rodiče,
prarodiče, sourozence a kamarády.
Děti
se mohou
těšitMKS
i naAdamov
Brněnské
ZÁJEZD – MKS-KD
I
v 17:00
hodin
v prostorách
na Ptačině
písničkové
Také členovétetiny.
MKS-KD I
Vstup
se v zářívolný.
vydají na zájezd.

Jeho cílem bude Lednice,

Foto
9-07
Mikulov,
Miroslav a Raj-

hrad.

20. září 2019
Vedoucí zájezdu: Karel
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: „JAK KOŤÁTKO ZAPOMNĚLO MŇOUKAT“
Pásek
- v 8:30 hodin ve Společenském centru na Horce
Přihlášky:
Adamov
- v MKS
10:30
hodin– v sále MKS Adamov na Ptačině
č.t. 607koťátko
518 104 zapomnělo, jak si říci o mlíčko. Poradí mu kohout, husa, slepička, pejsek.
Malé
Vstupné: 45 Kč

ÎÎ19. září 2019
„VÍTÁME
Foto
9-08PRVŇÁČKY VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH“
v 16:30 hodin v sále MKS Adamov na Ptačině

Městské
26.
záříkulturní
2019 středisko, společnost BESIP zastoupená firmou Autoškola Pernica, Sbor pro občanské záležitosti a Městská policie Adamov jsou i v letošním roce pořadateli zábavného odpoledne pro nové prvňáčky, jejich rodiče, prarodiče,
sourozence a kamarády. Děti se mohou těšit i na Brněnské písničkové tetiny.
Vstup volný.

Tři hosté – tři lidé se zajímavým povoláním či koníčkem budou
přítomni na dalším posezení u kávy, které pro vás již druhým
rokem připravujeme.
Vstupné: 30 Kč

ÎÎ29. září 2019
„VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ S POHÁDKOU“:
ZA POHÁDKOU POHÁDKA

v 15:00 hodin v sále MKS
Adamov
Divadlo Maňadlo – Vojtu Polanského ml. v Adamově přivítáme
poprvé. Vojta vám přiveze trojici
pohádek (Otesánek, Vrána a liška, Bouda budka). Délka představení cca 60 minut.
Vstupné: 45 Kč
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ÎÎ29. září 2019
ZÁJEZD: „DĚSNEJ PÁTEK“

v 18:00 hodin v Městském divadle Brno
V den, kdy se vydáme do brněnského divadla, můžete shlédnout muzikál Děsnej
pátek skutečně naposledy. Představení má
totiž svoji derniéru.
A určitě stojí za shlédnutí. Proto neváhejte,
vezměte děti a pojďte
si spolu s Ellie prožít
její příběh.
Jmenuje se Ellie, má šestnáct let, ve škole se jí líbí kluk Adam,
ale netroufá si ho oslovit a má pocit, že jí celý svět, zejména její matka, nerozumí. Katherine bude čtyřicet, zítra se
podruhé vdává, touží po tom, aby vše bylo perfektní a moc
by si přála, aby ji její dcera Ellie pochopila a nepovažovala ji
za nepřítele. Matka s dcerou. Ty dvě se prostě nedokáží domluvit, pochopit se, porozumět si navzájem, a tak se stane
něco podivného, bláznivého, šíleného… Po jedné další hádce, kdy si obě přejí, aby ta druhá dokázala na svět pohlédnout jejíma očima, si vymění svá těla. Duše matky vstoupí
do těla dcery a naopak. A tak začíná kolotoč bláznivých,
nejen komických situací, v nichž naše hrdinky musí strávit
den v cizím těle. Matka se tak pokouší vypořádat s divočinou
střední školy, zatímco dcera zjišťuje, co všechno má jako dospělá, navíc den před svatbou, za povinnosti.
Přihlášky a další informace: MKS Adamov, tel. 607 518 104.

ÎÎ30. září 2019
PŘEDNÁŠKA: RADOST Z KOŘENÍ

v 17:30 hodin v prostorách MKS
Adamov na Ptačině
Ivana Hemzalová vám přijde povídat o koření, které si můžete pěstovat na zahrádce, ale klidně i na balkoně či okně. Řeč bude o cibuli,
česneku a řadě dalších „běžných“
produktů.
Vstupné dobrovolné.

Příběh dvou pro vraždu svých partnerů vězněných, souzených
a posléze osvobozených kabaretních zpěvaček Roxie Hart
a Velmy Kelly a bezskrupulózního advokáta Billyho Flynna,
jehož jediným zájmem je solventnost jeho klientů, otevřeně
tematizuje korupci v soudních síních i v médiích, poukazuje
na perverzní potřebu „výroby“ celebrit a především útočí na absurdně amorální zákony showbyznysu.

KURZY A KROUŽKY
Po prázdninové přestávce bychom pro vás rádi připravili pravidelné volnočasé aktivity tradičně v rámci kurzů a kroužků.
Potřebujeme však vědět, co byste rádi v rámci volného času
podnikali. Připomeneme, že v případě dostatečného zájmu
můžeme připravit kurzy jazykové, pohybové, taneční, hudební a další, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Uvítáme proto,
když se nám ozvou nejen zájemci o návštěvu kurzů, ale i zájemci o práci lektora v těchto kroužcích.
Od září můžete opět pravidelně navštěvovat:
••Kroužek zpívání pro radost - vždy v úterý od 8:30 hodin
Začínáme: 3. září 2019
••Pondělní besedy v klubu důchodců na Ptačině
- vždy v pondělí od 13:30 hodin
Začínáme: 9. září 2019
••Středeční besedy v klubu důchodců na Horce
- vždy ve středu od 14:00 hodin
Začínáme: 4. září 2019
••„Hodinka pro zdraví“- vždy ve středu od 17:30 hodin
pod vedením Lenky Podrabské
Začínáme: 11. září 2019
••Kurz jógy - vždy ve středu od 18:15 hodin
pod vedením Jiřího Beneše
Začínáme: 18. září 2019

Připravujeme:

••29. října 2019 zájezd do Městského divadla Brno na nový muzikál „Mamma Mia“

••30. listopadu 2019 zájezd do Divadla Bolka Polívky na před-

stavení „Cavewomen“ (hraje: Daniela Choděrová)
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman
a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě
Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.
••Představení „Hana“ v Mahenově divadle v Brně
Příběh vychází ze skutečných událostí odehrávajících se ve Valašském Meziříčí. Hana je třetí knihou jedné z nejčtenějších českých autorek současnosti, vyšla v brněnském nakladatelství
Host a stala se záhy literárním objevem roku 2017. Inscenace
vhodná od 13 let.
••Muzikál Chicago ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti
14

Skupina JAVORY
10. ŘÍJNA 2019 HANA A PETR ULRYCHOVI
SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ

Městské kulturní středisko Adamov

vyhlašuje soutěž pro fotografy – amatéry

O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ

D O V O L E N Á 2019
Podmínky soutěže:
- Doručit v termínu do 20. září 2019 na adresu Městského kulturního
střediska 1-3 fotografie z letošní dovolené.
- Fotografie označit jménem, příjmením a adresou soutěžícího, popřípadě
názvem místa, kde byla fotografie pořízena.
- Formát fotografií není stanoven.
- Fotografie, které budou do soutěže přihlášeny, budou v říjnu t.r.
vystaveny v MKS Adamov.
- O vítězi soutěže rozhodnou návštěvníci akcí Městského kulturního
střediska Adamov formou přidělování bodů.
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Letošní čtyři prázdninové výlety nás opět zavedly na řadu zajímavých míst. Celkem více než 150 výletníků zavítalo na šest rozhleden,
pokračovali jsme prohlídkou budovy zrekonstruovaného Janáčkova divadla, následovala Stezka v korunách stromů Valaška Pustevny
a sérii putování jsme zakončili v Olomouci a na Svatém Kopečku. Foto archiv MKS.
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Významná výročí

Lubomír Buchta - 90. narozeniny

Narodil se 25. září 1929 v Rudici v Moravském krasu. Otec pracoval od útlého mládí jako horník v rudických hlinných dolech.
V roce 1957 při výkonu práce tragicky zahynul. Matka praco
vala při různých pomocných pracích a od založení JZD v něm
pracovala až do odchodu do důchodu.
Po ukončení měšťanské školy nastoupil Lubomír v roce
1943 do tehdejších Škodových závodů v Adamově do učení na strojního zámečníka. Po vyučení v roce 1946 pracoval
v nářadovně jako frézař. V té době navštěvoval kurs kvalifikovaných dělníků. V letech 1949-1951 pracoval jako normovač.
Po absolvování vojenské presenční služby v roce 1953 se vrátil
zpět do adamovského závodu a pracoval na oddělení ekonomika práce, později prošel různými pracovními funkcemi v závodě, zejména jako jeden z vedoucích pracovníků v oddělení

TPV. V roce 1968 byl jmenován vedoucím personálního úseku,
od roku 1971 personálním náměstkem, odkud odešel koncem
roku 1989 do důchodu. Během svého působení v závodě si
stále zvyšoval kvalifikaci, v roce 1967 ukončil studia na strojní
průmyslové škole, v roce 1972 absolvoval čtyřsemestrové studium personalistiky. Po celá léta pracoval postupně v různých
společenských organizacích – v ČSM, KSČ, Svazarmu, ve Spartaku zastával řadu let funkci předsedy oddílu kopané. V roce
1951 se oženil s Ilonou Melničákovou, taktéž pracovnicí adamovského závodu. Od té doby je Lubomír adamovským občanem. S manželkou vychovali syna Lubomíra (1953) a dceru
Ivanu (1955), kteří také pracovali v adamovském závodě.
Vedoucí funkce na personálním úseku, kterou Lubomír Buchta
vykonával přes 20 let, byla dost náročná. Spočívala také v zajišťování nových pracovníků, kterých se závodu nedostávalo.
Získávali se i z jiných zemí – Polska, Vietnamu i Kuby. Pod personálního náměstka patřila řada útvarů a činností - personální
a kádrové oddělení, péče o pracující s řešením bytové problematiky, výstavbou jeslí, mikrojeslí, mateřských školek, psychologie práce a sociální plánování, i sociální pracovnice. Personální úsek řešil i rozšíření učiliště, učňovského internátu, vybudování závodního hotelu a ubytovny a ostatní občanské vybavenosti, včetně zdravotnictví. Řada akcí probíhala ve spolupráci s MěNV Adamov. Největší okruh působnosti měla Hospodářská správa, která zajišťovala chod závodní kuchyně, jídelny
a stravování pracujících, evidovala závodní byty a zajišťovala
i jejich údržbu, správu a ubytování v závodním hotelu, měla
na starosti parkové úpravy a zahradnictví ve Křtinách. Do personálního úseku patřily i útvary a činnosti bezpečnost práce,
výchova a vzdělávání, tuzemská i zahraniční rekreace včetně
rekreačních zařízení ve Sněžném a na Mílovech – ve spolupráci se závodním výborem ROH aj.
Při bilancování dlouholeté vykonané práce pro závod, podnik
a jeho pracovníky i pro město Adamov, patří Lubomíru Buchtovi poděkování za jeho práci, která byla vykonána za přispění
jednotlivých útvarů personálního úseku.
Lubomíru Buchtovi k jeho významnému životnímu jubileu
přejí všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody do dalších let bývalí spolupracovníci, bývalí fotbalisté, rodina, přátelé a známí.
MK

Ze školních tříd
Hurá do školky
Prázdniny skončily. Toto je fakt, který slyšely všechny děti, ať
už školkou nepovinné, ale hlavně ty školou povinné, jen velice nerady. Ani pro milovníky tepla a sluníčka to není zrovna
optimistické konstatování. Nicméně je potřeba se na všechno
dívat minimálně ze dvou stran, ne-li ze tří a hledat na všem to
pozitivní. Září s sebou přece nese spoustu krásného, nového,
je plné očekávání. Po dlouhé době se uvidíme s dětmi, které
už do školky chodily. Po stejně dlouhé době se shledá i většina
dětí, které se celé prázdniny neviděly. A dá se říct, že se společně znovu poznáváme, protože dva měsíce jsou relativně dlouhá doba a často se nestačíme divit, jakých proměn se u někte-

rých dětí dočkáme. Naše očekávání však pochopitelně směřují
zejména k novým dětem. Jaké budou? Jak bude probíhat jejich adaptace? Jak se sžijí s těmi staršími? Naše myšlenky také
směřují k dětem, které se s námi v červnu rozloučily a v září
se z nich stanou školáci. Jak se jim bude ve škole líbit? Jak se
změní? Naplní škola jejich očekávání? Těch otázek je spousta
a odpovědi na ně přinese čas. Ten zářijový čas, kdy sluníčko
pomalu ztrácí na síle, ale pořád krásně hřeje a dohlíží společně
s námi na ty nejmenší, aby měly důvod se usmívat a všechny
ty změny, tak obrovské změny, zvládly a měly co nejméně důvodů k slzičkám.
MŠ Jilemnického
Mgr. Ivana Drlíková
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KOLO-KOLO ADAMOV, spolek pro děti a jejich rodiče
pro školní rok 2019/2020 nabízí:











dopolední aktivity pro děti od 2 let, měsíční celotýdenní docházka pouze za 4 000 Kč,
2 x svačina + oběd za 45 Kč (nebo oběd z domu) s možností docházet jen některé dny v týdnu,
děti se přijímají celoročně,
velké barevné prostory, klidné rodinné zázemí, max. 10 dětí, individuální přístup,
odborné vedení, komunikace a domluva s rodiči s možností přijít se podívat kdykoliv a
vyzkoušet si,
poznávání přírody při každodenních vycházkách za každého počasí, příprava dětí do ZŠ,
odpolední aktivity: veselá výtvarka od 2,5 let v pondělí od 15:45, výrazový tanec pro děti od
2,5 do 12 let v úterý, středa a čtvrtek (podle věku dětí),
odpolední herna pro děti a rodiče vždy ve středu od 16:15 hod,
veřejná hudebně taneční vystoupení min. 2 x do roka, veřejnou výstavu,
dílničky, příměstské tábory,
více informací na www.kolokoloadamov.cz, fb: kolokolo adamov.
do KOLA Vás zve Mgr. Kateřina Prudíková, předsedkyně spolku

Ze sportu
Spartak Adamov, z.s.
V sobotu 29. 6. 2019 se konal na „Sklaďáku“ otevřený turnaj v nohejbale trojic pod názvem Adasped cup 2019.
Turnaje se zúčastnilo osm tříčlenných družstev, tedy
o dvě víc než na loňském ročníku.
Hrálo se hracím systémem každý s každým a následně
bylo provedeno vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků ředitelem turnaje Radkem Mihokem. Vyhrálo družstvo
ve složení: Petr Koubek, Ondra Synek a Marek Vorel.

Nešlo ani tak o pořadí, ale o to si zasportovat, udělat něco
pro své tělo a vyčistit si hlavu od každodenních pracovních povinností.
Hráči odevzdali na perfektně připravených dvou hřištích
všechny své dovednosti a um.
Již dnes se těšíme na další, již 4. ročník turnaje.

Z Hostěnic do Mariánského
údolí
V sobotu 13. července se adamovští turisté vydali na plánovanou vycházku do Mariánského údolí. Autobusem jsme dojeli
do Hostěnic. Počasí nám příliš nepřálo, vycházeli jsme za mírného deště.
Asi půl kilometru za vesnicí jsme těžce hledali odbočku k Hostěnickému propadání, rozcestník byl ukrytý mezi keři. Hostěnický potok se zde propadá do Ochozské jeskyně a poté se vlévá do Říčky. Pokračovali jsme po červené značce a po dvou kilometrech jsme odbočili ke skalám nad Říčkou. Stojí tu mohut18

ný dřevěný Pacherův kříž, který se také nazývá Nad Skalama.
Nechal ho postavit r. 1935 správce velkostatku v Podolí Arnošt
Pacher jako díkůvzdání za své mnohaleté úspěšné působení
v místním kraji. Minuli jsme Mokerskou myslivnu, kde stojí
kovový kříž, který byl vybudován roku 1883 zásluhou kněze
a spisovatele P. V. Kosmáka. Kříž byl v roce 2002 obnoven. Pří-

jemnou lesní cestou jsme došli ke kapli Panny Marie, nechal ji
postavit hrabě Mitrovský, roku 2006 byla obnovena.
Vycházku jsme ukončili v útulné restauraci, ušli jsme 10 kilometrů, zúčastnilo se 12 turistů, z toho dva hosté. Vedl Eda Kokrda.
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Brtnice

Hajtův kopec

V sobotu 22. června jsme se vypravili poznávat Vysočinu.
Od vlakové zastávky Číchov jsme po modré značce vyšlápli
menší stoupání a naskytl se nám pohled na krásy okolní krajiny. První zajímavostí byl lyžařský areál a rekreační středisko
Jalovec. Lesem jsme pokračovali ke zbytkům hradu Střeliště
se zachovalými valy a příkopy. Hrad zanikl již v 15. století. Přes
obec Radonín jsme došli k výklenkové kapli sv. Trojice. Každý
rok v červnu je kaple cílem poutního procesí. Pokračovali jsme
kolem rekreačnílho střediska Černé lesy. Našim cílem bylo
město Brtnice, vyhlášené v roce 2018 historickým městem
roku. Brtnice má pěkně upravené náměstí s radnicí, restaurovanými domy, kamenným mostem. Je tu také zámek, dva židovské hřbitovy, rodný dům Josefa Hoffmanna.
Vycházky se zúčastnilo 8 turistů z toho 1 host.
Ušli jsme 11 kilometrů, vedla Draha Nesnídalová

Dne 27. července jsme se vydali na další vycházku. Před nádražím v Křižanově Irča přivítala a seznámila s trasou 12 našich
turistů (1 host).
Cesta nebyla náročná, šlo se lesními i polními cestami i po silničce. Na vrcholu kopce Ambrožný, kde byla svačinka, jsme
provedli zápis do vrcholové knihy. Přes obce Sviny a Lhotky
jsme dorazili k rozhledně na Fajtově kopci. Někteří vystoupali
po 175 schodech, aby viděli do dalekého okolí.
Dalším bodem vycházky byl památník Matka Vysočiny. Památník připomíná bezejmenné ženy z Vysočiny, které podporovaly svou činností partyzány. Zhotovil ji akademický sochař Jan
Habart. Podle původního návrhu měla socha ženy držet jedno
dítě v náručí a druhé za ruku.
Z důvodu chybějícího mostu přes dálnici jsme museli zvolit
jinou cestu do města, ale Irča Antoszewska nás dobře vedla.
Po 15 km jsme došli k nádraží ve Velkém Meziříčí.
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SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT
ZÁŘÍ 2019

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT
ZÁŘÍ 2019

Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl Klubu českých turistů
zve členy a všechny příznivce pobytu v přírodě na

10. ročník pochodu po dálničním
tělese R 43
Společná vycházka s odborným výkladem
se koná v sobotu 7. září 2019
Délka vycházky 8 km

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT zve členy oddílu
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci

ÚDOLÍ BÍLÉ VODY
vycházka se uskuteční v sobotu 14. 9. 2019
Délka vycházky: 11 km

Trasa: Bus sokolovna v Boskovicích v 9:30 hod.,
Skalička – Hluboké Dvory - Žernovník

Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 8:19 hod., Skalice 8:50 hod.
Zpět: ze Skalice Os 17:12 hod.
Jízdenka: Boskovice zpáteční

Trasa: Vysočany – Baldovec – Holštejn – Ostrov

Tam: ČD Adamov Os 9:20 hod., z Blanska Bus 9:40 hod.
Zpět: Holštejn Bus 12:53 hod., Ostrov Bus 14:59 hod., 16:59 hod.

Jízdenka: 2 x 5 zón
Vycházku vede: Marta Opatřilová

Vycházku vede: Marie Tejkalová
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SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT
ZÁŘÍ 2019
Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT zve členy oddílu
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci

50. ročník mezinárodního pochodu a setkání turistů

JEDE KUDRNA OKOLO BRNA
vycházka se uskuteční v neděli 29. září 2019
Délka vycházky: 10 km

Trasa: Bystrc – Medlánecké kopce – Komín – Bystrc

Odjezd: Adamov žel. st. Os 8:13 hod., dále tram. č. 1 do zastávky
Bystrc ZOO

Jízdenky IDS JMK: 2x4 zóny

Vycházku vede: Helena Kokrdová

Střípky z historie
adamovského sportu, 30. díl
Do sezóny 2009/10 posílili adamovské družstvo v bojích krajského přeboru I. třídy Lubomír Riška, Karel Kredl a Leoš Ševčík,
což bylo jedním z faktorů vedoucích k vítězství v této soutěži, po němž následoval postup do jedné ze 6 skupin 2. ligy. B-družstvo se 6. místem ve dvanáctičlenné tabulce bezpečně
udrželo v nižší krajské soutěži a také C-družstvo si zachovalo
těsně účast v okresním přeboru i pro příští rok. Z nových hráčů je třeba jmenovat Danu Šebkovou, Petra Ležáka a Františka
Maříka, kteří si zahráli v okresním přeboru. Sestava P. Masák,
M. Handl, K. Švehla a D. Polách obhájila prvenství v jihomoravském přeboru v bleskové hře čtyřčlenných mužstev. V individuálních startech je třeba zmínit titul okresního přeborníka
v bleskovém šachu, který vybojoval K. Švehla. Pozoruhodné
na tom bylo, že tím získali adamovští šachisté tento titul podesáté v řadě.
Ročníky 2010/2011 až 2012/13 byly sportovně velice úspěšné.
A-družstvo hrálo ve II. lize, B-družstvo v krajském přeboru I.
a II. třídy a C-družstvo v okresním přeboru. Do II. ligy se ještě
první oddílové družstvo vrátilo na jeden rok v sezóně 2016/17.
Tyto výborné i další výsledky z minulých deseti let jsou již
snadno dohledatelné, např. ve starších vydáních tohoto Zpravodaje, která najdete na webu města. Pojednám proto teď jen
o třech šachistkách současné doby.
Především je třeba uvést Olgu Dvořákovou, která se poprvé
objevila v zápasech na šachovnici jako osmiletá v roce 2012.
Od té doby vybojovala úctyhodná dvě vítězství na mistrovstvích ČR, k čemuž je nutno přičíst jedno druhé i třetí místo,
a která je dále několikanásobnou mistryní Moravy a Slezska
a přebornicí Jihomoravského kraje. V roce 2014 nás reprezentovala na mistrovství světa, které se konalo v Jihoafrické republice. Úspěchy sbírá i v rapid šachu, v němž je mistryní ČR
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z roku 2016. V aktuálním žebříčku českých dívek do 16 let je
na 3. místě jako nejlepší z ročníku narození 2004.
V jejím stínu je i přes výborné výsledky poněkud ukrytá Petra Masáková, která se několikrát stala přebornicí kraje a byla
dvakrát sedmá na mistrovství republiky v rapid šachu. V celostátním žebříčku hráček do 18 let se momentálně nachází
na 16. pozici.
Třetí Nataša Richterová není z místní líhně, ale hostovala
v adamovském družstvu, které hrálo II. ligu v sezóně 2012/13.
Ta se mezitím vypracovala v přední českou šachistku, v žebříčku jí nyní patří 8. příčka.
Přejděme teď zpět do vzdálenější historie dalšího sportu, který se v Adamově provozoval. Půjde o stolní tenis, jehož oddíl
v závodní sokolské jednotě doloženě existoval v roce 1951.
Jeho vedoucím byl tehdy sedmnáctiletý František Susedka,
který byl v tomto roce jako aktivní hráč také přeborníkem jednoty. Z dalších členů oddílu existuje zmínka jen o E. Hofmannovi.
V soutěžním období 1952/53 hrálo družstvo Sokola Škoda
Adamov okresní přebor s týmy ČKD a Metra Blansko, ATK Vyškov a Sokol Jestřebí. Koncem léta roku 1953 fungoval oddíl
pod vedením pana Břetislava Poslušného. K dispozici byly tři
stoly umístěné v sále sokolovny. Tréninky probíhaly odpoledne dva dny v týdnu, docházeli na ně hráči Hnát, Procházka,
Kalina, Poslušný, Susedka, Kopecký, Melichar, Hofmann, Bečvová a Janoušková.
V padesátých letech byli zaměstnanci Adamovských strojíren
také pánové Oldřich Hranička a Ušel. Prvně jmenovaný byl
ve čtyřicátých letech minulého století předním brněnským
hráčem, který se několikrát stal přeborníkem Moravy. Hrál
za Královo Pole v nejvyšší celostátní soutěži družstev. Ještě
v roce 1972, kdy mu bylo 54 let, se stal v konkurenci nejlepších
hráčů, kteří tehdy v Adamově pracovali, přeborníkem Adastu.
Ušel byl na přelomu 40. a 50. let výborný blanenský stolní tenista.
V sezóně 1953/54 hrál Spartak v jedné ze dvou skupin okresního přeboru s družstvy jednot Sokol Horní Lhota, Pracovní
zálohy Metra, Sokol Lažánky, Rudá hvězda, Spartak Metra II.
a Sokol Lipovec. Adamov získal v šesti zápasech šest bodů
a měl skóre 42:12. Ve finále čtyř družstev, které se uskutečnilo
v lednu 1954, se umístil adamovský Spartak na třetím místě
za blanenskými Spartaky ČKD a Metry. Na mistrovství okresu skončili Nitkulinec v semifinále a Poslušný ve čtvrtfinále
a ve čtyřhře se probojovali do semifinále. Ve dvouhře žen se
umístila Kozelková na druhé a Bečvová na třetí příčce.
V únoru 1954 byl uspořádán v prostorách závodní jídelny
na osmi stolech turnaj o cenu Adamovských strojíren za účasti
117 stolních tenistů z Moravy a Slovenska. V hlavních kategoriích zvítězil Stojan z Jiskry Svit Gottwaldov a Drahovzalová ze
Spartaku ZJŠ Brno.
V roce 1955 nebyla zveřejněna o činnosti oddílu žádná zpráva.
V lednu a únoru roku 1956 nastupovali za adamovské družstvo
v okresním přeboru Fridrich, Čapka, Hofmann, Kazda, Macháčková a Boháčková. Před zahájením sezóny posílila K. Bečvová oddíl ČKD Blansko, v jehož družstvu hrála krajské soutěže.
V roce 1959 byla v krajském žebříčku zařazená na 12. místo.
V prosinci roku 1956 byl uspořádán v Adamově v sále závodní
jídelny turnaj, v němž v hlavních kategoriích zvítězili Hadaš ze
Stavomontáží Praha (dříve byl také mistrem světa v lukostřelbě) a Rokytová z Gottwaldova. Také na II. ročník, který se konal
o rok později, se sjeli stolní tenisté z celé republiky. Vítězství si

vybojovali členové Slavie Žabovřesky Ostravický a Drahovzalová. Výsledky III. ročníku z roku 1959 se nedochovaly.
V prvních měsících roku 1958 si dobře vedlo dorostenecké
družstvo, které v jednokolové soutěži získalo samými výhrami titul přeborníka okresu. Uspěli také na přeborech okresu
v jednotlivcích. Mezi 7 staršími dorostenci nenašel přemožitele B. Chocholouš. Ve větší konkurenci 22 mladších dorostenců
obsadil J. Straka druhé místo. V soutěži dorostenek získala titul
přebornice M. Přibylová, která ještě navíc zvítězila ve čtyřhře
s Janákovou z Olomučan. Vítězný přátelský zápas s Útěchovem sehráli žáci v sestavě Sobotka, Nosek, Ohnoutek, Straka
a K. Němec.

V sezóně 1958/59 jsou z okresního přeboru doloženy zápasy s ČKD Blansko A a B. Za Adamov v nich nastoupili Moser,
Chocholouš ml., Hofmann, Kocman, Kazda, Trávníček, Nehyba, M. Přibylová, Trávníčková a Malcová. V té době hrávali také
Susedka a Poslušný.
V ročníku 1959/60 sehrál Spartak mistrovské zápasy s družstvy
Sokola Klepačov, Sokola Ostrov, Spartaku Metra Blansko, Sokola Habrůvka a Sokola Dolní Lhota, ve kterých nastoupili hráči Chocholouš, J. a M. Trávníčkovi, Hofmann, Lančiarič a Straka. Soutěžní utkání s družstvy Spartaku Metry Blansko A a B
sehrála adamovská družstva A a B žáků.
-dtk-

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

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTONY, PODLAHY, ELEKTŘINA, PLYN A VODA. Tel. 606 469 316. Živnostníci pro
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. Nabídněte.

Tel.

732 309 827

♦♦ Prodám garáž č. 445 na ul. Opletalova (u lesa). Cena dohodou. Kontakt 00420774030964

♦♦ Pronajmu garáž na ul. Plotní za Hanákem. Tel. 776 731 889.
Ihned

♦♦ Koupím chalupu nebo chatu se zahradou do 50 km od Brna.
Tel: 602102038

♦♦ Koupím garsonku nebo 1+kk/1+1 v Adamově. PLATBA HOTOVĚ. Telefon: 604508585

♦♦ Prodám v Adamově byt 2+1 s výhodou rekonstrukce dle vašich vlastních představ. Tel.: 723 729 959
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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 | HISENSE 2016 | Anroid TV - Sony
Bravia • Philips • Sharp Aquos. Dále pak na
NVIDIA • Mi box, • Razer Forge TV.

Dětské kanály
GO CZ

Sportovní kanály
EN

CZ

( 608887840

www.ada-net.cz

Nabídka platí pro objednávky do 30.9.2019 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

EN CZ HD

Dokumentární kanály
GO

EN

EN CZ

CZ

Užívejte ZDARMA v rámci svého tarifu bezplatně ADA-NET sledování
TV zpětně včetně programů skupiny NOVA a PRIMA !!! Včetně uložení
až 50 hodin nahrávek !!! To vše pro vás do konce února 2020 !!!
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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