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Změna ve výběru poplatku  
za odpad od 1. ledna 2020

Zastupitelstvo města Adamova na svém 7. zasedání dne 18. 9. 2019 schváli-
lo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek za odpad“). Stejně tak schválilo Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Tato změna má za cíl postupné odstranění finanční a administrativní zátě-
že samotného výběru poplatku za  odpad. A  to jak na  straně poplatníků, tak 
na straně města Adamova. Poplatníci, kteří budou mít k 31. 12. 2019 řádně 
zaplaceno, tj. nebudou mít dluh na poplatku za odpad, budou vyhláškou 
osvobozeni a nebudou již muset poplatek za odpad platit a ani dále sledo-
vat jeho aktuální výši. Tu se zastupitelé rozhodli pro rok 2020 nastavit na úro-
veň skutečných nákladů odpovídající 750 Kč, oproti minulým rokům, kdy město 
Adamov náklady dotovalo. Pokud poplatník dluží městu Adamovu popla-
tek za odpad, je v jeho zájmu jej do 31. 12. 2019 uhradit, aby byl od příš-
tího roku osvobozen. Městu Adamov se tímto opatřením sníží i zátěž spojená 
s vymáháním dlužných částek. Rovněž bude vyřešen problém s dohledáváním 
poplatníků, kteří pronajímají vlastní nemovitost osobám bez trvalého pobytu 
v Adamově vytvářejících odpad a za danou nemovitost neplatí místní popla-
tek. Je důležité říci, že poplatníci jsou fyzické osoby,  které mají ve městě trvalý 
pobyt, a další poplatníci dle čl. 2 vyhlášky. Fyzické osoby, které nemají ve městě 
trvalý pobyt a bydlí zde, mohou zvážit změnu trvalého pobytu do města Ada-
mova. Výpadek v příjmech rozpočtu města Adamova bude kompenzován 
zvýšením daně z nemovitostí. Toto navýšení je navrženo tak, aby pro na-
prostou většinu domácností znamenalo úsporu proti dosavadnímu stavu.

Tabulka na následující straně obsahuje výdaje v Kč jedno až čtyřčlenných do-
mácností pro některé vybrané případy vlastnictví nemovitého majetku. Celko-
vý finanční dopad uvedených kroků  vychází pro naprostou většinu domácností 
pozitivně. A to tak, že částka ušetřená na poplatku za odpad bude vyšší 
než navýšení daně z nemovitostí a tento krok tak bude znamenat snížení 
životních nákladů. Nejvíce touto změnou ušetří  vícečetné rodiny. Změna se 
dotkne některých jednočlenných domácností, pokud ještě například vlastní sa-
mostatně stojící garáž (políčka tabulky s červeným podbarvením).
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Co z toho plyne pro občany města:
1. Pokud si nejste jisti, zda nedlužíte za poplatek za odpad
 - můžete se dotázat na tel. čísle 516 499 629, osobní návštěvou na úřadě u paní Můč-

kové, odbor ekonomický či emailem na silvie.muckova@adamov.cz

2. Pokud nedlužíte v této době za poplatek za odpad
 - zaplatíte do 31. 5. příštího roku částku uvedenou na složence zaslané finančním úřa-

dem za daň z nemovitostí

 - pokud jste platili poplatek za  odpad trvalým příkazem k  úhradě z  účtu nebo přes 
SIPO, zrušte tuto platbu

3. Pokud máte aktuálně dluh za poplatek za odpad
 - můžete jeho splacením do 31. prosince 2019 přejít do skupiny nedlužících; dále platí 

postup dle bodu 2

4.  Pokud budete dlužit za poplatek za odpad k 1. lednu 2020
 - zaplatíte do 31. května 2020 částku uvedenou na složence poslané finančním úřadem

 - zaplatíte do 30. června 2020 poplatek za odpad ve výši 750 Kč

 - měli byste splácet dluh za poplatek za odpad, jeho splacením přejdete do skupiny 
nedlužících; v následujícím roce platí postup dle bodu 2

Současná daň z nemovitostí  
pro rok 2019

Současná daň z nemovitostí 
2019 plus schválený poplatek 

za odpad pro rok 2020 pro 
domácnost s počtem osob

Nová daň 
z nemovitostí 2020 

plus poplatek 0,- 
Kč pro poplatníky 

osvobozené1 osoba 2 osoby 4 osoby

rodinný dům přízemní 100 m2, 
zahrada 1 000 m2, garáž 20 m2 470 1 220 1 970 3 470 1 590

rodinný dům přízemní 100 
m2, zastavěná plocha 250 m2, 
zahrada 1 000 m2, garáž 20 m2

520 1 270 2 020 3 520 1 740

rod. dům jednopatrový 70 
m2, zahrada 1 000 m2, garáž 
v domě

300 1 050 1 800 3 300 840

byt 60 m2 202 952 1 702 3 202 606

byt 60 m2 + garáž 20 m2 362 1 112 1 862 3 362 1 326

byt 90 m2 303 1 053 1 803 3 303 909

byt 90 m2 + garáž 20 m2 463 1 213 1 963 3 463 1 629
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na  15. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 8. 
2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. schůze 
likvidační komise, která se konala 30. 7. 2019 a zápis z 5. zase-
dání Sportovní komise, které se konalo 15. 8. 2019.
Se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Ople-
talova 260/27, 402/29, Adamov byla uzavřena Smlouva o věc-
ném břemeni.
Ke smlouvě o dílo se společnostní AQUA – GAS na akci „Rozší-
ření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ byl uzavřen Do-
datek č. 2, kterým se mění rozsah a termín realizace stavby.
Byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu č. 3/2019/B k bytu č. 47 
a Smlouva o nájmu bytu č. 4/2019/B k bytu č. 15 v DPS.
Ke smlouvě o nájmu LED světelné vánoční výzdoby č. 0625 se 
společnostní MK - mont illuminations s.r.o. byl uzavřen Doda-
tek č. 1. Dochází k  rozšíření vánoční výzdoby a nahrazení již 
neopravitelných kusů ve vlastnictví města.
Byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy č. 40/2019 se Spolkem 
Šipkový klub Adamov o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
12 000 Kč na pokrytí výdajů spojených s pořádáním sportov-
ních turnajů v roce 2019 a č. 41/2019 s Tělocvičnou jednotou 

Sokol Adamov o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35 500 
na projekt „Údržba majetku“.
Rada města Adamova schválila prodejní cenu kalendáře Města 
Adamova na r. 2020 ve výši 83,- Kč/ks + aktuální sazba DPH.
Dále bylo schváleno přijetí účelové neinvestiční dotace 
z MPSV na výkon sociální práce ve výši 140 512 Kč.
Na závěr Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 6/2019, 
vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2019 a schválila 
změnu rozpočtu č. 7/2019.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 4. 9. 2019 Marie Pavlíčková, 75 roků, Sadová 25
 7. 9. 2019 Vlasta Hurtová, 80 roků, Komenského 13
 8. 9. 2019 Rudolf Dvořák, 86 roků, Dvořákova 5
 9. 9. 2019 Květoslava Střelcová, 70 roků, Komenského 25
 14. 9. 2019 Jan Anšlag, 80 roků, Komenského 3
 15. 9. 2019 Josef Hanák, 82 roky, Komenského 21
 15. 9. 2019 Ivan Růžička, 75 roků, Zahradní 5
 15. 9. 2019 Jindřiška Bělehrádková, 70 roků,  

Petra Jilemnického 29
 21. 9. 2019 Jiří Václavek, 75 roků, Komenského 23

Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

28.9.2019 09:00 ADAMOV OPEN 2019 - 4.ročník 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 15:00 Víkendové setkání s pohádkou - Za pohádkou pohádka MKS Adamov

29.9.2019 18:00 ZÁJEZD DO MDB NA PŘEDSTAVENÍ: DĚSNEJ PÁTEK MKS Adamov

30.9.2019 Zahájení provozu sauny TJ Sokol Adamov TJ Sokol Adamov

30.9.2019 17:30 Přednáška: Radost z koření MKS Adamov

3.10.2019 17:30 PODVEČER S NAĎOU KONVALINKOVOU MKS Adamov

3.10.2019 17:30 Za Adamov čistější Komise podpory komunitního života

6.10.2019 15:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Drnovice FK Adamov

8.10.2019 14:00 Den otevřených dveří v DPS Město Adamov

10.10.2019 17:30
Světelský podzim v Adamově: HANA A PETR ULRYCHOVI SE 
SKUPINOU JAVORY

MKS Adamov

12.10.2019 07:40 Vycházka Tišnovská padesátka Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

17.10.2019 15:30 Adamovská drakiáda Městský klub mládeže

20.10.2019 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.

20.10.2019 14:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Rudice FK Adamov

26.10.2019 08:13 Vycházka Dolní Kounice Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

29.10.2019 18:00 MUZIKÁL V MDB: MAMMA MIA! 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.
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 24. 9. 2019 Jaroslav Zábranský, 80 roků, Petra Jilemnického 17
 25. 9. 2019 Lubomír Buchta, 90 roků, Opletalova 38
 25. 9. 2019 Alenka Šimková, 87 roků, Komenského 1
 25. 9. 2019 Rostislav Nezval, 75 roků, Družstevní 6
 28. 9. 2019 František Poláček, 85 roků, Osvobození 37
 28. 9. 2019 Anna Strakatá, 70 roků, Sadová 27

Blahopřejeme k sňatku
 6. 9. 2019 Karel Noss - Hana Kučerová, sňatek penzion 

U kamenného kola
 7. 9. 2019 Petr Poslušný - Nikola Hocková, sňatek MěÚ 

Adamov

Úmrtí
 19. 8. 2019 Richard Papež, roč. 1924, Blažkova 6
 22. 8. 2019 Rostislav Žváček, roč. 1977, Bukovinka 
 23. 8. 2019 Lenka Hoffmanová, roč. 1965, Pod Horkou 5
 1. 9. 2019 Dagmar Láznová, roč. 1931, Černá Hora 

POZOR !
Změna dopravního značení na ulici Osvobození
Na  požadavek občanů a  z  důvodu zvýšení bezpečnosti do-
pravy byla s Dopravním inspektorátem Policie ČR a Městským 
úřadem Blansko, oddělením silničního hospodářství projed-
nána a  schválena záměna směru jednosměrného provozu 
na křižovatce ul. Osvobození se silnicí vedoucí kolem fotbalo-
vého hřiště. Nově je povolený směr jízdy z ul. Osvobození viz. 
mapka.

Odbor SMM

 
  
 

VOLNÝ BYT  
v Domě s pečovatelskou službou 

na ulici Komenského 1 
 

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou 
službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě 
s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil  
jednopokojový byt č. 15 ve 2. nadpodlaží, který je bezbariérový.  
 
Občané, kteří mají zájem o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
v Adamově a dosud si nepodali žádost, mají možnost tak učinit.  
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS Adamov spolu 
s vyplněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně se žádostí, je nutné 
odevzdat co nejdříve, nejpozději do 9. 10. 2019 na Městský úřad 
v Adamově, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov.   
Žádost je možno získat také z internetových stránek na adrese 
www.adamov.cz, kde jsou uvedena i pravidla pro přidělování bytů. Bližší 
informace obdržíte osobně v úřední dny na odboru sociálních a správních 
věcí MěÚ Adamov nebo na  telefonním čísle 516 499 624 nebo 602 788 015.     
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Ze svodky událostí MP
Vybrané události z července a srpna konkrétně:
 ♦ Při pochůzkové činnosti si strážník na ul. Pod Horkou všim-

nul muže, který působil velice zanedbaným dojmem a  navíc 
začal přebírat obsah popelnic, kdy tímto svým jednáním vzbu-
zoval u kolemjdoucích veřejné pohoršení. Strážník tedy muže 
vyzval k prokázání totožnosti, přičemž narazil na problém, kdy 
muž odmítal komunikovat. Ztotožnění se podařilo až přes do-
zorčího stálé služby OO PČR Blansko, kdy bylo zjištěno, že se 
tento muž pohyboval před pár hodinami i v Blansku. Muž byl 
tedy upozorněn, aby nepokračoval v jednání narušující veřejný 
pořádek a jeho pobyt v Adamově průběžně monitorovali stráž-
níci MP Adamov. Bohužel trpělivost strážníků není nekonečná, 
a když muž začal bezdůvodně na ulicích pokřikovat na kolem-
jdoucí a poté i na strážníky, byl předveden k podání vysvětlení, 
přičemž bylo zjištěno, že už několikrát absolvoval hospitaliza-
ci na psychiatrickém oddělení. Strážníci tedy kontaktovali ZZS, 
která muže převezla k další hospitalizaci.
 ♦ O tom, že zřízený kamerový systém (MKDS) je prospěšný se 

již přesvědčili strážníci několikrát. Tentokrát se podařilo do-
padnout „pachatele“, který znečistil stěny výtahu na ul. Sado-
vá tím, že na ně několikrát otisknul razítko. Strážníci po vyhod-
nocení záznamu dohledali chlapce, který si tak krátil volnou 
chvíli. Strážníci kontaktovali jeho rodiče a tito spolu s „malým 
pachatelem“ provedli očištění stěn výtahu a uvedli vše do pů-
vodního stavu. Na místě nevznikla žádná škoda a společenská 
škodlivost jednání byla vyhodnocena jako pomíjivá. 
 ♦ V souvislosti s tímto případem apeluji hlavně na mládež, aby 

dobře volila zábavu ke krácení volného času a nedostala se tak 
do zbytečné konfrontace se zákonem.
 ♦ Nález ohořelého torza vozidla v  blízkosti komunikace 

ve směru Adamov – Útěchov oznámil všímavý občan na poho-
tovostní telefon strážníkům MP Adamov. Jakmile to bylo mož-
né, dostavili se strážníci na místo, kde spatřili již zcela ohořelé 
vozidlo. Na místo byla přivolána hlídka PČR spolu s technikem. 
Strážníci byli nápomocni při ohledání místa (kdy se pátralo 
po věcech, které by mohly mít souvislost s předmětným vozi-
dlem) i samotného vozidla. Podařilo se zjistit, že vozidlo bylo 
odcizeno a  zřejmě došlo k  úmyslnému zapálení. Celou věc si 
dále převzala PČR.
 ♦ Při noční službě byli strážníci přivoláni do  jednoho bytu 

na  ul. P.  Jilemnického, ze kterého byla slyšet hádka a  křik 
dětí. Když se strážníci dostavili na místo, kontaktovali obyva-
tele uvedeného bytu, kde se uvnitř nacházeli manželé spolu 
se dvěma dětmi. Bohužel došlo k  tomu, že manželé nevhod-
ným způsobem řešili manželské rozpory a zřejmě u toho došlo 
na zvyšování hlasu. Nemusím zmiňovat, že děti tyto spory vní-
mají více než dospělí a tedy byly rozrušené. Na místě strážníci 
situaci zadokumentovali, obě strany sporu uklidnili, zkontrolo-
vali děti a o celé události poté informovali OSPOD.
 ♦ Strážníci byli informováni o vozidle, které je odstavené tzv. 

v Olšičkách a unikají z něj provozní kapaliny. Na místo přivolá-
na jednotka HZS Blansko, která provedla zasypání místa sor-
bentem tak, aby nedošlo k  rozšiřování prostoru, do  kterého 
provozní kapaliny vytékaly. Strážníkům se poté podařilo spojit 
s majitelkou vozidla, která sdělila, že provede jeho odstranění. 
Dále uvedla, že zřejmě musel někdo vozidlo poškodit tak, že 
došlo k úniku kapalin.
 ♦ K již známému muži vyjížděli strážníci do restaurace na ul. 

Hradní, kde se tento dostal do hádky se svou bývalou partner-

kou. Spor vypuknul poté, kdy si bývalá partnerka vzala jejich 
společnou dceru k sobě i přes to, že ji měl zrovna v péči bývalý 
přítel. Učinila tak proto, že muž byl opilý a dle jejího vyjádření 
dceru patřičně nehlídal a tato vběhla do silnice před projíždě-
jící vozidla. Na místě její vysvětlení potvrdili i hosté restaurace 
a navíc bylo dechovou zkouškou zjištěno, že muž je skutečně 
pod vlivem alkoholu. Strážníci tedy muži na místě sdělili pode-
zření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a  dále 
informaci, že věc bude předána na OSPOD z důvodu prověření 
péče o dítě. Muže poté vyzvali, aby místo opustil a již nepokra-
čoval v  jednání narušující veřejný pořádek. Po odjezdu stráž-
níků se však muž zkoušel opět dostat zpět do restaurace, aby 
mohl pokračovat v narušování veřejného pořádku, nedbal vý-
zev strážníků, a proto byl převezen k vystřízlivění na protialko-
holní záchytnou stanici Brno – Černovice. 
 ♦ Na žádost operačního ZZS se strážníci dostavili na ul. Hrad-

ní, kde se měl nacházet zraněný muž a operační žádal o pro-
věření, zda je muž skutečně zraněný nebo jen opilý. Když se 
strážníci dostavili na místo, bylo jasné, že muž je opilý, ale i váž-
ně zraněný. Zřejmě se mu stala osudným jeho láska k pití, kdy 
upadl na láhev od piva a způsobil si nehezké zranění na dlani 
pravé ruky. Operační ZZS tedy na místo poslal vůz ZZS, který 
muže převezl k ošetření.
 ♦ Podivné telefonické oznámení přijali strážníci během denní 

služby, kdy jim muž z ul. P. Jilemnického volal, že žádá o pomoc 
a bojí se odejít z bytu. Když se strážníci dostavili na místo, přiví-
tal je muž, který byl už od pohledu pod vlivem nějakých látek, 
které nepříznivě ovlivňovaly jeho psychický stav. Muž sdělil, 
že kvůli bolesti zubů již snědl několik platíček různých prášků. 
Bylo zřejmé, že potřebuje lékařskou pomoc, kterou mu strážní-
ci zprostředkovali a byl vozidlem ZZS převezen k hospitalizaci. 
 ♦ Rychlá, sportovní a nebezpečná jízda skončila dříve, než za-

čala. Tak by se dalo shrnout oznámení, ve kterém byli strážníci 
upozorněni na hluk motorů na nově opravené cestě směr Ada-
mov – Útěchov. Když se strážníci dostavili na  místo a  hledali 
zdroj zvuků, spatřili v jedné ze zatáček u tzv. Smeťáku dvě vo-
zidla, z nichž jedno bylo „zaparkované“ v příkopě. Strážníkům 
bylo jasné, už při pohledu na vozidla, že se jedná o „závodníky“ 
kteří prověřují zdatnost svou i svých vozidel. Nemusím popiso-
vat, že jim strážníci řekněme důrazně doporučili jinou zábavu, 
při které nehrozí vážné zranění osob, které by se mohly na ko-
munikaci nacházet. Následovala dechová zkouška a přivolána 
PČR, která si celou dopravní nehodu převzala k dalšímu šetření.
 ♦ V měsíci červenci a srpnu strážníci dále řešili:

- 3x krádež v OD Albert, kdy pachatelům bylo odebráno od-
cizené zboží a poté udělen příkazový blok na pokutu. 

- Podezření z přestupku proti občanskému soužití (ublížení 
na cti), kdy jedna žena urazila druhou na koupališti v Ada-
mově. Měla jí vyčítat, že o ní roznáší nevhodné informace 
tzv. drby. Celá záležitost předána k projednání správnímu 
orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov. 

- Podezření z  krádeže zboží v  OD  na  ul. Sadová, kdy se 
„pachatelka“ domáhala očištění svého jména jelikož 
měla za to, že žádné zboží z OD neodcizila, a proto trvala 
na tom, že byla nepravdivě obviněna z přestupku. Stráž-
níci na místě zajistili několik svědků, jejich podání vysvět-
lení, záznamy z MKDS a celou záležitost předali k projed-
nání správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ 
Adamov.

Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov
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● Máte nízký příjem, ze kterého obtížně hradíte náklady na bydlení, 
na úkor ostatních oblastí života (strava, životní styl apod.)?

● Nezvládáte všechny úkony spojené s péčí o domácnost a bydlení?

● Odešla Vám blízká osoba a na Vás je teď všechna starost 

         o placení za bydlení a o péči o domácnost? 

● Nevíte si rady při vyplňování formulářů sociálních dávek?

● Máte zdravotní potíže (fyzické, mentální, psychické) a potřebujete 
najít vhodnou sociální službu?

● Potřebujete podpořit při náročné životní situaci? 

● Chcete, abychom přišli za Vámi a pomohli Vám u Vás doma? 

Jsme tu pro Vás. V rámci sociální práce na Městském úřadě v Adamově  

stačí přijít za námi nebo nám zavolat a domluvit se.  

Sociální pracovnice
Mgr. Simona Tichá Andrea Pečinková DiS 
tel. 516 499 625, mob. 605 206 656 tel. 516 499 625, mob. 732 400 777
e-mail: simona.ticha@adamov.cz e-mail: andrea.pecinkova@adamov.cz

Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru 
tel. 516 499 624, mob. 602 788 015  
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Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

Každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky 
jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně ve spolupráci s MINISTERSTVEM VNITRA, Generálním ře-
ditelství Hasičského záchranného sboru České republiky, je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, 
ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.

Výuka náboženství
Výuka je určena všem žákům 1. – 9. tříd a po-
skytuje základní vhled do křesťanské nauky, 
tradice a  křesťanských životních postojů 
a hodnot. Nabízí možnost seznámit se s od-
pověďmi katolické církve na  jejich otázky 
o Bohu, člověku a o světě a dává jim prostor 
pro jejich vlastní hledání hodnot a postojů. 
Ve  farnosti Adamov bude výuka nábožen-
ství ve  školním roce 2019/2020 probíhat 
v pondělí v 16:15 na faře (adresa: U Kostela 
58/3, Adamov). Děti, které by měly zájem 
výuku navštěvovat, můžete přihlásit na kon-
taktu níže nebo přímo na  místě výuky. 
Účastnit se mohou i nepokřtěné děti.
Kontakt na  vyučujícího: Josef Novotný, te-
lefon 736  136  480, e-mail: jnadamov@se-
znam.cz
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Kultura

Poděkování
Chtěla bych poděkovat Sboru pro občanské záležitosti, turis-
tickému oddílu KČT, přátelům a známým za krásná blahopřání 
k mému životnímu jubileu

Květa Střelcová

Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz 
 

 

ADAMOVSKÁ 
DRAKIÁDA 
ve čtvrtek 17. 10. 2019 

 
 

 

 

 

 

 

Drakiáda spojená s procházkou.  
Sraz všech účastníků na hřišti za ZŠ Ronovská  

od 15:30 - 16:00 hodin 
odkud se vydáme pouštět draky na palouček 

 zvaný Vojenská louka.  
Zde vyhodnotíme letecké vlastnosti draků a ty NEJ 

odměníme drobnou cenou.  
Po vyhlášení půjdeme zpět na hřiště za školu, kde si budeme 

opékat s sebou přinesené dobroty. 

Vzpomínka
Dne 11. srpna 2019 jsme vzpo-
menuli 40. výročí, co nás náhle 
opustil manžel, tatínek pan Jan 
VOŠKERUŠA.
Kdo jste ho znali a  měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou stále 
vzpomíná rodina.

Dne 4. října by oslavila naše 
maminka a babička Anežka Ku-
jová 95. narozeniny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Synové Petr, Jaroslav, 
Jiří a Ivan s rodinami.

Dne 7. října si připomeneme nedožité 95. narozeniny pana Jo-
sefa Poka, který nás opustil 3. listopadu 1982. Dne 1. listopadu 
by se dožila 90. narozenin paní Marie Poková, která odešla 13. 
srpna 2017. Děkuji všem, kteří vzpomenou s námi.

Dcera Jana Kalousková s rodinou.

Dne 24. 10. uplyne rok od úmrtí 
pana Vladimíra Formana.
Kdo jste ho znali a  měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka 
Jaroslava, syn Jaroslav 

s rodinou, syn Zdislav 
s rodinou, dcera Ilona 

s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 25. 10. 2019 je to dlou-
hých 40 let, co od nás odešla 
slečna Jiřinka Dáňová.

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

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 říjen 2019
1. 10. – 4. 10. 
 - Výroba s  podzimní tématikou – výzdoba na  dveře, 

okna, kytice, obrázky….
7. 10. – 11. 10.
 - Úniková hra v zařízení Zlaté zastávky Adamov – zahra-

jeme si, procvičíme logické i selské myšlení
 -  9. 10. Den otevřených dveří na Zlaté zastávce

14. 10. – 18. 10. 
Tajemná místa v ČR 
 - povíme si, kde je najdeme
 - zda se dají navštívit 
 - povíme si něco o jejich pověstech

21. 10. – 25. 10.
Dlabání dýní
 - Soutěž o nejhezčí strašidelnou dýni

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Pozvánka na výstavu 
Oldřich Treuntner – Obrazy a kresby

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve  výstavní 
síni Společenského centra MKS v Adamově výstavu výtvarní-
ka z Vranova – Oldřicha Treutnera. Slavnostní vernisáž se usku-
teční v neděli 13. října v 15:00 hodin. Výstavu uvede au-
tor a Jaroslav Budiš, v hudební části vystoupí folková skupina 
Barkas – kytara, zpěv. K návštěvě jste zváni od 13. 10. do 22. 10. 
2019, a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 
14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Oldřich Treutner se narodil v roce 1950 v Bílovicích nad Svi-
tavou. Je absolventem SUPŠ v  Brně - studoval v  letech 1965 
– 69 obor propagační grafika u  prof.  Chatrného. Věnoval se 
ilustrační kresbě a  také rytectví do drahých kovů. Navrhoval 
a vyráběl šperky, s nimiž se zúčastnil výstav jak kolektivních 
celostátních, tak samostatných (Dům umění Brno, Turnov, 
Bertramka, Mánes, Adamov apod.). 
V  současné době se zaměřuje na  kresby a  oleje inspirované 
nejbližším okolím. Tematicky jde o žánrové výjevy z místních 
lidových slavností a o krajinné motivy s podtextem člověk – 
příroda. Ty jsou převážně uspořádány do cyklických uskupení, 
aby se daly vydávat jako kalendáře, které mají také dokumen-
tární výpověď.
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PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS:
 Î 2. října 2019

MOJE PRÁZDNINY V NEW 
YORKU
Společenské centrum MKS 
na Horce od 15 hodin
Popovídat o svém pobytu v 
New Yorku vám přijde Hele-
na Ličková.

 Î 3. října 2019
BESEDA S HEREČKOU NAĎOU KONVALINKOVOU
Sál MKS Adamov (Ptačina) od 17:30 hodin 
Viz samostatná pozvánka. 

 Î 8. října 2019
OSLAVA DNE SENIORŮ 
od 15:00 hodin v sále MKS na Ptačině

Den seniorů, který si připomínáme 1. října, vás zveme společ-
ně oslavit 8. října. Těšit se můžete na Míšu Nešporovou, kte-
rá se věnuje trénování paměti seniorů, ale hlavně na skupinu 
Tom Sawyer Band, s kterou si společně můžete zazpívat „Pís-
ničky z babiččiny krabičky“. 
Vstup volný, občerstvení zajištěno

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/

MMěěssttsskkéé  kkuullttuurrnníí  ssttřřeeddiisskkoo  AAddaammoovv                                                                                                              
&&  MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  AAddaammoovv  

 

  
                                              

TTÝÝDDEENN  KKNNIIHHOOVVEENN                                                                        
30. 9. 2019 - 6. 10. 2019 

 
Připravili jsme pro vás: 

 
 
 

„Rok 1989“  
- výstavka knih, vztahujících se k listopadovým událostem  
roku 1989 
 
„To je moje nejmilejší knížka“ /pro děti/ 

      Nakresli podle svého obálku své nejmilejší knížky a přines   
       ji do knihovny. Těšíme se nejen na vaše nápadité obálky,   
       ale zajímá nás, které knížky máte rádi. Obrázky v knihovně   
       vystavíme. 
 
      „Celé Česko čte dětem“                       
             – v Adamově vám 3. října 2019  
 od 16:45 hodin v salonku MKS 
                        /Opletalova 22/ bude ze své  
     oblíbené knížky z dětství číst paní 
                                                                                             

Naďa KONVALINKOVÁ 
   
     Registrace nových čtenářů zdarma 
     Nově registrovaným čtenářům promineme čtenářský  
     poplatek pro r. 2019.   
 

KKnniihhoovvnnaa  jjee  pprroo  ččtteennáářřee  aa  uužžiivvaatteellee  iinntteerrnneettuu  ootteevvřřeennaa::  
v pondělí a čtvrtek od 13 do18 hodin, 

ve středu od 13 do16 hodin, v pátek od 10 do 17 hodin. 
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 Î 10. října 2019
KONCERT SKUPINY „JAVORY“ V KOSTELE 
SVATÉ BARBORY V ADAMOVĚ 
od 17:30 hodin 

 Î 11. - 18. října 2019
VÝSTAVA: „POKLADY LENKY Ž.“ 
salonek MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
výstavu můžete navštívit denně v době od 14:00 do 17:00 ho-
din, v jiném čase po předchozí domluvě
Již mnohokrát jsme vás vyzývali, abyste nám představili svoje 
„poklady“ – sbírky toho, co sbíráte a máte rádi. Tentokrát bu-
dete mít možnost si malinko zavzpomínat v čem jste vozili svo-
je děti, v čem děti vozily panenky a co zdobilo kočárky. 
Svoji sbírku nám představí Lenka Žovínová z Adamova.
Viz samostatní pozvánka.

 Î 13. října 2019
VERNISÁŽ VÝSTAVY OLDŘICHA TREUTNERA 
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6 /
Horka/
Začátek v 15:00 hodin.
Výstavu můžete navštívit v pracovních dnech v době od 14:00 
do 17:00 hodin, v neděli pak od 14:30 do 17:00 hodin.

 Î 13. října 2019
PŘEDNÁŠKA: BALI 
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
Začátek v 17:30hodin
Vstupné: 50 Kč 
Viz samostatná pozvánka. 

 Î 14. října 2019
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
v 14:30 hodin v salonku MKS Adamov na Ptačině

Vstup volný.
Další setkání, která jsou vyplňována hraním a soutěžením, při-
pravuje Městské kulturní středisko Adamov pro seniory také 
v říjnu. Pokusíme se přizvat na akci opět děti ze školní družiny

 Î 17. října 2019
„TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…“ 
v 17:00 hodin v salonku MKS Adamov na Ptačině
Vstupné 30 Kč.
Přijďte si vypít kávu 
do  společnosti tří, 
na  začátků neznámých, 
hostů, o kterých se poz-
ději dozvíte víc. Jedno 
mají společné – zajíma-
vého koníčka nebo po-
volání. 

 

 

 
 

VÝSTAVA             

POKLADY LENKY Ž. 
 

Městské kulturní středisko Adamov                           
si vás dovoluje pozvat na výstavu, která 
vám představí „poklad“ v podobě sbírky 

kočárů, kočárků, panenek a doplňků                 
Lenky Žovínové. 

Navštívit ji můžete ve dnech                                

11. – 18. října 2019                                          

v salonku MKS na Ptačině denně v době                                    
od 14:00 do 17:00 hodin. 

 

Vstupné dobrovolné. 

 

Výstavu pořádá:                                                    
MKS Adamov, Opletalova 22                     

Kontakt: tel. 607 518 104,                                    
e-mail mks@mks-adamov.cz 

 

 

 

 

VÝSTAVA 
 
 

 

Helena SKARKOVÁ                                                                                                        

obrazy 
malá výstavní síň v MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina)                              

1. - 4. a dále 7. - 13. října 2019                                                                                                                

v době od 14:00 do 17:00 hodin 

Vstupné dobrovolné.                                                                                                   

Helena Skarková 

- se narodila v Kanicích u Brna. Kanice, Křtiny a okolí ji motivovalo                                   
k barevnému ztvárňování obrazů. Také na cestách po světě objevovala krásy 
přírody a svoje pocity následně zobrazovala a zobrazuje na malířském plátně. 
Ráda zachycuje proměny barev v různém ročním období.                                                                                                          
Od realistických obrazů malovaných olejem postupně přešla                                            
k impresionistickému zobrazování prožitků. Prostřednictvím obrazů se snaží 
působit na lidi tak, aby je poté spojovala dobrá nálada a pozitivní energie. Řídí 
se myšlenkou, že člověk se má probudit a uvolnit své životní síly. Ty pak má 
využívat ve prospěch svůj, ale také ve prospěch ostatních lidí. 

Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22 
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 Î 19. října 2019
„DO PRAHY – NA HRAD…“
Zájezd do Prahy
V  loňském roce zavítalo do 
Adamova v rámci oslav 100. 
výročí vzniku Českosloven-
ska mnoho hostů. Jedním 
z  nich, který si připravil po-
vídání o Pražském hradu, byl 
hlavní kurátor sbírek Praž-
ského hradu PhDr.  Jaroslav 
Sojka, Ph.D. A právě on nám 
přislíbil dělat průvodce při návštěvě Pražského hradu, kam se 
v říjnu vypravíme.
Bližší informace na tel. 607 518 104.

 Î 20. října 2019
ÚČAST NA NATÁČENÍ POŘADU 
ČT BRNO: "TO SE VÍ..."
začátek v 17:00 hodin, studio České televize Brno
Zábavná show, ve které známé osobnosti komentují faleš-
né zprávy. Nevěřte všemu, co vidíte a čtete! Stálí hosté Aleš 
Háma, Halina Pawlowská, moderátor Tomáš Měcháček, hosté 
v "našem" termínu Jana Paulová a David Prachař.
Doprava zajištěna, cena 50 Kč.

 Î 24. října 2019
„DOPOLEDNE S POHÁDKOU“: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
v  8:30 hodin v prostorách Společenského centra  MKS 
Adamov na Horce
v 10:30 hodin v prostorách MKS 
Adamov, na Ptačině
Petra Klímová – divadlo Kejkle přive-
ze dětem do  Adamova novou pohádku 
o Šípkové Růžence. 
Vstupné: 45 Kč 

 Î 29. října 2019  
ZÁJEZD: „MAMMA MIA“ 
v 18:00 hodin 
v Městském divadle 
Brno
V  říjnu bude mít svoji 
premiéru nový muzi-
kál Mamma Mia v na-
studování Městské-
ho divadla Brno. Pro 
velký zájem o  zájezd 
na  něj by se měl dru-
hý zájezd konat v pro-
sinci t.r.

Poděkování
Děkuji paní Kavanové a panu Páskovi za spolupráci při realiza-
ci podzimních zájezdů pro kluby důchodců při MKS Adamov.

Jitka Králíčková 
Ředitelka MKS Adamov

Foto 10-09.png

Hostem koncertu “na schodech” byl Petr Gazdík, oblíbený 
herec, zpěvák a umělecký šéf muzikálové scény MDB

Dcera Petra Hapky – Petra Hapková zavítala do Adamova 
se vzpomínkovým pořadem “Vzpomínky bez lítosti”, ve 

kterém publiku připomenula písně pánů Hapky a Horáčka
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Ze sportu
Orientační běžci 
o prázdninách nezaháleli 
Každý rok o letních prázdninách je kalendář OB-běžců dopl-
něn o řadu vícedenních závodů, často i s mezinárodní účastí. 
Prakticky každý víkend, často i rozšířený o více dnů, se mo-
hou zájemci o tento sport zúčastnit celé řady akcí, v atrak-
tivních terénech po celém území ČR. Mnoha těchto akcí se 
letos zúčastnili i adamovští běžci a na řadě z nich dosáhli vý-
znamných úspěchů.
Letos již tradičně byly prázdniny zahájeny Cenou Střední 
Moravy, kterou uspořádal KOB Konice, za spoluúčasti i ada-
movských rozhodčích, (Truhlář, Věžník). Tato sportovně vel-
mi zdařilá akce proběhla ve  velmi náročných terénech Zá-
břežské vrchoviny, nedaleko hradu Bouzov. Z  našich běž-
ců si nejlépe vedla Doubravka Procházková, která ve velmi 
prestižní kategorii D14A obsadila druhé místo a získala tak 
pro příští rok závodní licenci A. ve stejně prestižní kategorii 
žáků H14A byl Honza Strejček čtvrtý a Tomáš Odehnal pátý, 
v hlavní kategorii žen D21A byla Lucie Matulová třetí a v nej-
mladších veteránkách D35C byla Lucie Procházková šestá. 
Další prázdninovou akcí s naší účastí byl tradiční Botas, dnes 
už vlastně H.S.H. cup, který pořádají naši přátelé z  Chrás-
ti u  Chrudimi většinou ve  velmi náročných terénech Žďár-
ských vrchů. Letos to bylo v  lesích mezi obcemi Svratouch 
a Čachnov, kam se sjelo více než 1 500 závodníků. Z Adamo-
va se akce zúčastnila většina běhajících členů oddílu, protože 
řada z  nich vyrůstala v  nedalekém táboře ve  Sněžném či 
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na bývalé rekreačce Adastu na Mílovech a tudíž mají k tomu-
to kraji stále vřelý vztah. Největších úspěchů však dosáhla 
již nastupující generace, tedy děti našich bývalých odcho-
vanců. Doubravka Procházková skončila druhá v  kategorii 
D14B, její bratr Ferdinand zvítězil v kategorii H10N, nejmen-
ších samostatně běhajících dětí. Honza Strejček vyhrál kate-
gorii H14B, kde Tomáš Odehnal skončil sedmý , z veteránů si 
nejlépe vedla Nataša Richterová, která byla pátá v kategorii 
D45 C. Adamov měl tentokrát zastoupení i v hlavní katego-
rii mužů Elite, kde Petr Matula skončil 26. Závod celkově vy-
hrál český reprezentant Miloš Nykodým, pro zajímavost také 
s adamovskými kořeny, protože jeho maminka Monika začí-
nala s OB v Adamově, právě na táborech ve Sněžném.
Malá skupina našich běžců také startovala na největších čes-
kých vícedenních, což je tradičních 5 dnů OB – Bohemia, le-
tos proběhla v okolí Nového Boru, v našich nejnáročnějších 
terénech pískovcových skalních měst. Nejlépe si zde vedl 
veterán Luděk Odehnal, který skončil pátý v kategorii H45B.
Novinkou v  letošních vícedenních byl závod Orienteering 
Adventure, který proběhl poprvé v  Národním parku Krko-
noše s  centrem ve  Svatém Petru. Pořadatelům z  Dobrušky 
se podařilo vyjednat povolení k  závodům v  těchto nových 
přísně chráněných oblastech, zajimavostí bylo i to, že na dvě 

etapy se jezdilo lanovkou Na Pláně. Největšího úspěchu v Kr-
konoších dosáhl Honza Strejček, který vyhrál kategorii H14, 
jeho sestra Barbora byla třetí v  kategorii D12, Julie Richte-
rová byla sedmá v kategorii D16 a její maminka Nataša byla 
pátá v kategorii D45B. 
Závěr prázdnin již tradičně patří Ceně Východních Čech, kte-
rou letos uspořádala Lokomotiva Pardubice v lesích nedaleko 
Přelouče. Z našich závodníků se tady výrazněji prosadili jen 
veteráni, naopak dětem se příliš nedařilo. Nataša Richterová 
byla pátá v kategorii D45C a Luděk Odehnal pátý v kategorii 
H45B. Souběžně se konal v okolí Jindřichova Hradce tradiční 
závod Interkompas. Tam byla Doubravka Procházková v ka-
tegorii D14 pátá a dalšího výrazného úspěchu dosáhl Honza 
Strejček, který v kategorii H14 zvítězil a navíc jeho maminka 
Monika skončila třetí v kategorii D45B.
A co jen dodat? OB prázdniny se vydařily a zbývá jen doufat, 
že zbytek sezony proběhne také úspěšně. Zejména budeme 
sledovat letošní mistrovství ČR na  klasické trati, které pro-
běhne v okolí Jablonce nad Nisou, kam se nominovala řada 
našich závodníků a  také Mistrovství ČR štafet a  družstev, 
bude v  okolí Tisu u  Blatna, pořadatel Praga Praha, kam se 
nominovali naši žáci, Doubravka Procházková a Honza Strej-
ček, kteří poběží v dresu Jihomoravské oblasti. 
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Spartak Adamov, z.s., hokejový oddíl 

Bruslení pro všechny
V pátek 30. srpna 2019 jako již tradičně pořádal hokejový klub 
Spartaku Adamov ve  spolupráci s  firmou malířství, natěrač-
ství, lakýrnictví Dušan André bruslení pro všechny. Na  akci 
bylo přihlášeno mnoho dětí a rodičů, ale účast nebyla veliká. 
Nakonec dorazilo pouze 11 dětí. Ale i  tak si všichni zabrusli-
li, zahráli hokej, a  jak to už bývá zvykem, každé dítě dostalo 
balíček sladkostí. Kdo nepřišel, může litovat. Akce se vydařila 
a všichni si ji pochvalovali. Na akci dorazil i pan Černý s kame-
rou, provedl s účastníky rozhovory a tento příspěvek zveřejní 
i ve Zpravodaji města. 
Již teď se všichni těší na další akci.

za hokejový oddíl Alois Kožený 
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Střípky z historie 
adamovského sportu, 31. díl
V rámci oslav 600 let trvání adamovské železářské výroby byly 
v roce 1960 uspořádány dva turnaje ve stolním tenise. Toho 
menšího se v dubnu zúčastnili mimo jiné brněnští hráči Os-
travický, Markov, Štěpánek a  Holá. O  druhém prosincovém 
víkendu proběhl v prostorách závodní jídelny velký meziná-
rodní turnaj za účasti našich předních stolních tenistů a také 
družstva Litevské SSR. Mezi jeho členy byli např. šestinásob-
ný přeborník SSSR Saunoris a  dvojnásobný přeborník SSSR 
Paškevičius, oba finalisté mistrovství Evropy ve čtyřhře, z žen 
pak Ramanaskaitová a  13letá Balaišytová, přebornice SSSR. 
V hlavních soutěžích zvítězili Saunoris a Ramanaskaitová.
V ročníku 1960/61 se do okresního přeboru smíšených druž-
stev přihlásilo celkem 5 oddílů – Sokol Klepačov, Sokol Hab-
růvka, Spartak Metra, ČKD Blansko B a Spartak Adamov, kte-
rý skončil třetí. V prosinci 1960 se stal Hranička přeborníkem 
okresu.
Okresního přeboru smíšených družstev ročníku 1961/62 
se adamovský oddíl nezúčastnil. Doklad o  dalším zapojení 
do soutěží existuje až z prosince 1962, kdy je Adamov uveden 
ve skupině A přeboru čtyřčlenných družstev mužů.
Z let 1963 a 1964 se dochovaly zprávy především o místních 
turnajích žáků. Mezi  jejich účastníky patřili k  úspěšnějším 
P. Bednář, G. Šulc, J. Grim, M. Trubák, V. Vodvářka, K. Marek, 
J. Gruber, Z. Endlicherová, A. Procházková a J. Taschová, kteří 
se všichni sportovně angažovali i v dospělém věku. Z mužů 
tehdy hrávali stolní tenis Kolář, Trávníček, Chocholouš ml., 
Slavík a mladý Zdeněk Tasch, z žen pak Přibylová, Trávníčko-
vá, Kleková a Borková.
V sezóně 1965/66 hráli muži v pětičlenné B skupině okresní-
ho přebor družstev, ve které obsadili druhé místo za Sparta-
kem ČKD Blansko B. Jako nejlepší hráči byli uvedeni Leopold 
Sláma a Pavel Gyurgyik. Okresní přebor hrálo také žákovské 
družstvo.
Vzhledem k  dobré výkonnosti byli v  ročníku 1966/67 hráči 
adamovského Spartaku zařazeni spolu s  dalšími 6 družstvy 
do  okresního přeboru I.  třídy. Pod vedením kapitána P.  Gy-
urgyika reprezentovali Adamov Zdeněk Skřivánek, L. Sláma, 
Leopold Čák, Karel Tichovský, Josef Gruber a Jaroš.
Od  podzimu 1967 se přešlo s  tréninkem a  hraním soutěž-
ních zápasů do tělocvičny nedávno postavené školy na Hor-
ce. Ze  dvouleté vojenské služby, během níž hrál krajskou 
soutěž, se vrátil Z. Tasch. V sezóně 1967/68 hrálo A-družstvo 
v  osmičlenném okresním přeboru I.  třídy a  obsadilo v  něm 
6. místo, B-družstvo skončilo v šestičlenném přeboru II. třídy 
čtvrté. Na okresním přeboru žactva zvítězil v kategorii mlad-
ších Josef Král. V další sezóně byl přejmenován přebor II. tří-
dy na soutěž a B-družstvo v něm skončilo na druhém místě 
za Sebranicemi. V okresním přeboru mužů, ve kterém hrálo 8 
družstev, zvítězila Svitávka, Adamov obsadil v tabulce 5. mís-
to. Obě adamovská družstva se v ročníku 1969/70 sešla v šes-
tičlenném okresním přeboru a skončila na 2. a zřejmě 6. místě.
Jména hráčů z této doby jsou uvedena až v referátu o turnaji, 
který se v Adamově uskutečnil v listopadu roku 1970. Zvítězil 
v něm L. Čák, třetí místo obsadil J. Král ml., dále hráli L. Sláma 
a P. Gyurgyik. Byli to zřejmě tito hráči, kteří byli členy vítěz-
ného družstva okresního přeboru ročníku 1970/71. V okresní 
soutěži skončil B-tým na 5., předposledním místě.

I v dalším ročníku pokračovalo A-družstvo v okresním přebo-
ru. K zápasům v něm nastupovali Jaroslav Novotný, Vladimír 
Všianský, Rudolf Kovařík, P. Gyurgyik a L. Čák. Skončilo nako-
nec na 3. místě, stejně jako B-družstvo v okresní soutěži. To-
tožné umístění obhájilo Áčko v ročníku 1972/73, v němž na-
hradil V. Všianského Z. Tasch.
Na  jaře 1973, kdy šedesátičlenný oddíl vedl Otto Haluza, 
se trénování ujal O.  Hranička. To vydrželo jen necelý rok 
a  na  post trenéra se přesunul O.  Haluza, který přenechal 
předsednictví Jaromíru Pukovi. V  této době se zúčastni-
la okresního přeboru dokonce dvě družstva žáků. Nejlépe 
si v nich vedli Pavel Guyrgyík, Zdeněk Všianský, Aleš Košťál, 
Vladimír Sáňka a Pavel Vostárek. V sezóně 1974/75 hrála ada-
movská družstva mužů okresní přebor a okresní soutěž, na-
stupovali v nich J. Novotný, Zdeněk Pisk, J. Král ml., Jiří Říha, 
Zdeněk Koutný, P.  Gyurgyik, J.  Gruber, O.  Haluza a  J.  Puk. 
Na  lednovém turnaji žáků uspěli Jiří Sokol, Zdeněk Nehyba 
a Dušan Husák.
Od sezóny 1975/76 se začaly hrát týmové soutěže se čtyřmi 
hráči místo dosavadních pěti. Páteř  A-družstva, které hrálo 
okresní přebor, tvořili V. Všianský, R. Kovařík a Z. Pisk, za Béčko 
v okresní soutěži nastupovali zejména J. Sokol, Luboš Vozdec-
ký a  Petr Bednář. Vladimír Všianský byl v  okresním žebříč-
ku, který byl sestaven jen z hráčů okresních soutěží, zařazen 
na druhém místě. Oddíl měl třicítku hráčů žákovského věku, 
k nejlepším patřili kromě P. Gyurgyika, D. Husáka a Z. Nehyby 
Miloš Nejezchleb, Rostislav Smolík, Petr Staněk, Martin Huška, 
Leoš Coufal, Jiří Skoták, Vít Uhlíř a Edita Gyurgyiková. Žákov-
ské družstvo startovalo v okresním přeboru. V následné sezó-
ně již v něm soutěžila družstva dvě, z nových hráčů je třeba 
jmenovat Jaroslava Ošmeru. V prvním družstvu mužů vystří-
dali Z. Piska Z. Tasch, Z. Koutný a částečně L. Vozdecký, který 
hrával též v B-družstvu. To v  tomto ročníku vyhrálo okresní 
soutěž. Ze zdravotních důvodů ukončil činnost trenér O. Ha-
luza.
Dosti široká hráčská základna umožnila postavit v  roční-
ku 1977/78 celkem tři družstva mužů. A-družstvo v  sestavě 
V. Všianský, R. Kovařík, J. Sokol, L. Vozdecký a J. Puk skončilo 
v okresním přeboru I. třídy jen těsně se ztrátou jediného bodu 
na druhém místě a zajistilo si tím účast ve kvalifikaci o postup 
do nejnižší krajské soutěže. Druhou příčku v okresním přebo-
ru II. třídy obsadilo B-družstvo, v němž hráli tehdy teprve pat-
náctiletý P. Gyurgyik, Z. Koutný, J. Gruber, Z. Tasch, Z. Všianský 
a  P.  Bednář. Posledně uvedení pak hráli se žáky P.  Staňkem, 
J. Ošmerou, R. Smolíkem a M. Nejezchlebem okresní soutěž. 
V okresním žebříčku si nejvýše stál na 12. místě D. Husák, teh-
dy ale již jako člen oddílu ČKD Blansko, kam spolu se Starým 
přestoupil. Ve dvacítce nejlepších hráčů okresu se nacházeli 
V. Všianský (15.) a L. Vozdecký (19.).
S cílem se opět pokusit si vybojovat postup do krajských sou-
těží vstupovalo do  sezóny 1978/79 A-družstvo. Spolu s  ním 
hrála další dvě družstva mužů a jedno žákovské. Pokus to byl 
tentokrát úspěšný. Zasloužila se o to sestava Z. Pisk, R. Kova-
řík, V.  Všianský, L.  Vozdecký a  P.  Gyurgyik posílená Josefem 
Dittrichem, který přestoupil do adamovského oddílu z Něm-
čic. Prvenství slavilo také B-družstvo, a to v okresním přebo-
ru družstev II. třídy. Nastupovali v něm P. Gyurgyik, J. Gruber, 
Z. Koutný, P. Staněk, J. Puk, Z. Tasch, Z. Pisk a Leoš Hrnčíř, který 
přišel do Adamova z Břeclavi.

-dtk-
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Turistika
Ohlédnutí za vycházkou Stezka svobody

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT se poslední prázd-
ninovou sobotu 31. srpna vypravil na jižní Moravu do Sedlce 
u Mikulova.
Putovali jsme po  Stezce svobody, která připomíná odvážné 
lidi, kteří se snažili překonat přísně střeženou státní hrani-
ci a dostat se tak ven do svobodného světa. Památník je vě-
novaný lidem, kteří zemřeli při pokusu o  překročení hranice 
v  letech 1948–1989. Je umístěn u cyklostezky s názvem Brá-
na ke svobodě, která v těchto místech kopíruje zaniklé ploty 
a  ostnaté dráty železné opony. Památník tvoří 53 kovových 
sloupků, na kterých jsou jména obětí železné opony.
Malou odbočku jsme si udělali k loveckému zámečku. Lovec-
ký zámeček, nazývaný také Portz nechal postavit na počátku 
17. století kardinál Dietrichstein. Již v 18. století zámek chát-
ral, šlechta o něj ztratila zájem kvůli výstavbě železniční trati 
v roce 1872. Objekt je v soukromých rukou a v současné době 
prochází rekonstrukcí.
Na konci cyklostezky směrem do Mikulova jsme navštívili sta-
rý hřbitov. Je jediným pruským cholerovým hřbitovem, do-
chovaným na původním místě a v původní podobě. Pochází 
z  roku 1866 a odhaduje se, že je zde pohřbeno více než 200 
pruských vojáků. V roce 1869 byl na hřbitov umístěn centrální 
litinový kříž. Ten byl zhotoven na popud pruské královny Au-
gusty v pruské královské slévárně v Berlíně a nese nápis: HIER 
RUHEN IN GOTT 209 PREUSSISCHE KRIEGER. SIE STARBEN GE-
TREU IHREM EIDE,  FÜR KÖNIG UND VATERLAND  MDCCCLXVI 
(Zde odpočívá v pánu 209 pruských bojovníků, zemřeli věrni 
své přísaze pro krále a vlast 1866). Dochovaly se také tři ná-
hrobky s dosud čitelnými jmény.
Po 8 km jsme cestu ukončili v restauraci u nádraží v Mikulově. 
Cesta po cyklostezce nebyla náročná, terén jen rovina, počasí 
bylo velmi slunečné.
Zúčastnilo se 13 turistů, z  toho 2 hosté, vedla Irča Antos-
zewska.

Ohlédnutí pochodem 
po dálničním tělese R 43
V sobotu 7. září se adamovští turisté Spartaku Adamov, z.s., tu-
ristického oddílu KČT zúčastnili Pochodu po dálničním tělese 

R 43. Byl to již 10. ročník pochodu a pořádal ho KČT Boskovice 
s dalšími partnery.
Cílem akce je připomenout stále oddalované řešení rychlost-
ní komunikace R 43. Stávající silnice 1/43 z Brna na Svitavy již 
dávno nestačí silnému provozu. 
Dva autobusy odvezly účastníky do Skaličky, kde měl být za-
čátek vycházky s odborným výkladem. Bohužel, historik a po-
pularizátor stavby, pan Tomáš Janda se nedostavil, ani o sobě 
nepodal zprávu. Proto jsme byli nuceni zvolit náhradní trasu 
po cyklostezce a pokračovat po červené značce do Žernovní-
ku, kde na  nás čekal autobus. Cesta byla velmi náročná, pr-
šelo, několikrát jsme překonávali rozvodněnou říčku Lubě. 
Došlo ke zranění dříve narozeného turisty, musela zasahovat 
záchranná služba.
V údolí říčky Lubě, hned vedle červeně značené turistické ces-
ty, stojí skalní útvar zvaný Krkatá Baba. Hlava vysoká přibližně 
2,5 metru je postavena na dlouhém krku a vznikla postupnou 
erozí. Území kolem útvaru je chráněno jako přírodní památ-
ka. Dále jsme pokračovali přes obec Lubě a kolem rozhledny 
do Žernovníku. Autobus nás převezl do Mladkova na výletiš-
tě za stoletou školou, kde bylo zakončení akce, hrála hudební 
skupina, promluvila paní senátorka Vítková a další hosté, kaž-
dý účastník pochodu obdržel malý dárek. I přes nepřízeň po-
časí se nám vycházka líbila, zúčastnilo se devět turistů, z toho 
jeden host.
Vedla Marie Tejkalová, ušli jsme 10 km.

Ohlédnutí za vycházkou 
Údolí Bílé vody
Spartak Adamov, z. s., turistický oddíl KČT se v sobotu 14. září 
vydal poznávat Moravský kras.
Autobusem jsme dojeli do Vysočan-Molenburku a po cyklos-
tezce jsme kolem lomu narazili na potok Bílá voda. Minuli jsme 
kemp Baldovec s celoročním ubytováním a po nových lávkách 
přes potok jsme došli do  Holštejna. V  Hostinci Pod Hradem 
jsme se občerstvili a pokračovali kolem jeskyně Hladomorna 
k jeskyni Nová Rasovna, která je propadáním potoka Bílá voda. 
Odbočili jsme k bývalému kamenolomu, kde byla v roce 1928 
vybudována vápenka. Dnes se zde nachází přírodní areál Vel-
ká dohoda. Tvoří ho dětské lanové centrum, ferratový a lanov-
kový park, lezecká stěna, jeskyně, dětské hřiště, škola v příro-
dě, naučné tabule, občerstvení. Za  krásného počasí krásnou 
přírodou jsme došli do Ostrova na autobus.
Ušli jsme 13 kilometrů, 21 spokojených turistů vedla Marta 
Opatřilová.
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Pozvánka na turistické akce
Spartak Adamov, turistický oddíl KČT zve své členy a všechny 
příznivce pobytu v přírodě na turistické akce:

Tišnovská padesátka
Vycházka se uskuteční v sobotu 12. října 2019.
Délka vycházky 7 km, 11 km, 16 km.
Trasa: dle propozic pořadatele.
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 7:40 hod., Brno-Židenice Sp 
8:11 hod..
Zpět: Tišnov 14:28 hod, 15:28 hod.
Jízdenka: Tišnov a zpět

Vycházku vede: Marie Tejkalová.

Dolní Kounice
Vycházka se uskuteční v sobotu 26. října 2019.
Délka vycházky 9 km.
Trasa: Moravské Bránice – Karlov – Dolní Kounice.
Terén: zvlněný.
Odjezd: ČD Adamov Os 8:13 hod., Brno hl. n. Os 8:49 hod.
Zpět: Dolní Kounice Bus 13:01 (15:01) hod. přes Modřice, ČD Os 
13:42 (15:42) hod., Židenice Os 14:05 (16:05) hod.
Jízdenka: 2 x 7 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska.

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

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TA-
PETOVÁNÍ, 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  lami-
nátových 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.

 ♦ AEROBIK – body form – posilovací lekce zaměřená ze-
jména na formování problematických partií - svalů stehen, 
hýždí, břicha. Horka – tělocvična ZŠ Komenského, ka-
ždé pondělí 19 – 20 hodin.

 ♦ Koupím garáž na Ptačině. Cena v hotovosti, ihned prosím 
nabídněte. 723 767 785.

 ♦ Koupíme byt v Adamově (Ptačina). Tel. 732 309 827.
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Vyzkoušejte novou šanci !!!
„ … řidič/řidička našich autobusů “

ČAD Blansko a.s.
přijme

řidiče a řidičky autobusové dopravy – ŘP skupiny – D
(pro MHD Adamov)

Požadavky:     
• platný řidičský průkaz, profesní průkaz                  
• další informace na personálním oddělení                        

Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání u stabilní firmy
• finanční jistota, pevný výplatní termín 
• prům. hrubá mzda 32 – 36 tis. Kč
• jízdní výhody v rámci IDS JMK  i pro rodinné příslušníky 
• výhodné slevy a bonusy 
• náborový příspěvek 20 000,-- Kč

Zájemcům bez řidičského oprávnění nabízíme 
možnost rozšíření na skupinu „D“.

Kontakt: ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20, tel. 516 
426 328, e-mail: posta@cadblansko.cz

www.realityhynstova.cz

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Jsem 
tu pro Vás

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

Stále je vhodná doba 
k prodeji nemovitostí. 

Nevíte si rady? 
Spojte se 
s realitní specialistkou 
(praxe 13 let).

Více info: https://www.
realityhynstova.cz/
sluzby/co-nabizime
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ŠÁRKA HALLANGOVÁ

sarka.hallangova@leadersfinance.cz
+420 603 739 963

ÚSPORA NA HYPOTÉKÁCH
-  koupě 
-  rekonstrukce
-  výstavba
-  vyrovnání při rozvodu

OSTATNÍ ÚVĚRY
-  nejlepší podmínky na trhu

EFEKTIVNÍ SPOŘENÍ
-  důchod
-  děti
-  ostatní cíle

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
-   správně fungující pojištění s možností úspory

NEJLEVNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

POVINNÉ RUČENÍ

SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ NA TRHU 
= ÚSPORA ČASU A PENĚZ

Služba je od konzultace po realizaci zdarma

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2019 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů
celkem již v ceně služeb internetu !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

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

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV | LG Smart TV | Panaso-

nic VIERA | HISENSE 2016 | Anroid TV - Sony 
Bravia • Philips • Sharp Aquos. Dále pak na 

NVIDIA • Mi box, • Razer Forge TV.

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.

GO ENCZ CZ HDCZEN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ CZENGO

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 !!!


