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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města
Na 16. schůzi Rady města Adamova konané dne 9. 9. 2019 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 9. zasedání Kul-
turně informační komise, které se konalo dne 19. 8. 2019, a zá-
pis z 3. zasedání Komise podpory komunitního života, které se 
konalo dne 4. 9. 2019.
Dále byla projednána a  schválena studie s  názvem „Oprava 
chodníku včetně opěrné stěny na ulici Sadová, Adamov včet-
ně návazných řešení pro chodce ve styku s motorovou dopra-
vou“.
Za zřizovatele ZŠ a MŠ Adamov, příspěvková organizace, Ko-
menského 4, Adamov, byli jmenováni členy Školské rady ZŠ 
a MŠ Adamov Jiří Němec, Ing. Petr Kupka a Bc. Roman Pilát, 
MBA.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 8/2019 a schválila změnu rozpočtu č. 9/2019.
Dle zápisu z komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodo-
bou zálohou na nájemné ze dne 4. 9. 2019 bylo schváleno při-
dělení bytu č. 66 s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné 
na ulici Komenského 6 v Adamově žadateli.
Společnosti E.ON.Energie, a.s. byla podána výpověď Smlouvy 
o sdružených službách dodávky elektřiny č. 00279889/2012.
Na závěr byl schválen program 7. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Adamova, které se bude konat 18. září 2019.
Na  17. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 9. 
2019 Rada města Adamova schválila poskytnutí věcných darů 
v rámci akcí organizovaných Komisí podpory komunitního ži-
vota s názvy „Zdravé vaření na škole“, „Pyšníme se svým oko-
lím“ a „Mikulášský běh – Vlásenka 2019“.
Se společností RENARDS dotační, s.r.o. byla uzavřena Příkazní 
smlouva číslo D003005 a se společností ZHT Group, s.r.o. byla 

uzavřena kupní smlouva na pořízení nového velitelského au-
tomobilu do flotily vozidel JSDH Adamov.
Rada města Adamova schválila změnu odpisového plánu Zá-
kladní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organiza-
ce, na rok 2019.
Ze státního rozpočtu byla přijata dotace ve  výši 2  695 Kč 
na  spolupráci při přípravě sčítání lidu, domů a  bytů v  roce 
2021.
Na závěr Rada města Adamova schválila položkové znění Roz-
počtového opatření č. 7/2019 a 9/2019.

Z jednání Zastupitelstva města
Na  7. zasedání Zastupitelstva města Adamova kona-
ném dne 18. 9. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova 
na  vědomí zápis z  6. jednání Finančního výboru konaného 
dne 11. 9. 2019.
Dále bylo schváleno pořízení změny Územního plánu Adamov 
ozn. Ad 15, týkající se úpravy podmínek využití ploch s rozdíl-
ným způsobem využití. Následně Zastupitelstvo města Ada-
mova projednalo záměr změny Územního plánu Adamov 
v plochách přestavby označených OM46 a vyslovilo předběž-
ný souhlas s pořízením změny Územního plánu Adamov u plo-
chy přestavby OM46 na plochy přestavby smíšené obytné.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo změnu tarifu IDS JMK 
platnou od 1. 1. 2020.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška města Adamova 
č. 2/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemo-
vitých věcí a  Obecně závazná vyhláška města Adamova č. 
3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů.

Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

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

26.10.2019 13:45 Hokej muži: TJ Rájec-Jestřebí - Spartak Adamov, z.s. Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

29.10.2019 18:00 MUZIKÁL V MDB: MAMMA MIA! MKS Adamov

2.11.2019 15:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - AC Okrouhlá AJETO Adamov

3.11.2019 18:45 Hokej muži: Tatran Hrušky - Spartak Adamov, z.s. Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

10.11.2019 14:00 Fotbal muži: FK Adamov - SK Jedovnice FK Adamov

11.11.2019 19:00 KONCERT HANY ZAGOROVÉ A PETRA REZKA MKS Adamov

16.11.2019 Pozvánka na volejbalový turnaj Sokol Adamov TJ Sokol Adamov

16.11.2019 13:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Velké Opatovice FK Adamov

16.11.2019 18:45 Hokej muži: Spartak Adamov, z.s. - TJ Sokol Březina "B" Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

23.11.2019 20:00 Hokej muži: Spartak Adamov, z.s. - TJ Sokol Černá Hora Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

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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Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2019.
Zastupitelstvo města Adamova projednalo požadavek na ví-
cepráce ze strany SVJ při rekonstrukci chodníku na  ulici Ko-
menského a neschválilo jeho realizaci.
V rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro pří-
mou podporu sportu a  tělovýchovy bylo schváleno poskyt-
nutí dotací FK Adamov, z.s., Šipkovému klubu Adamov, spol-
ku, FENYXi Pétanque Adamov, z.s., Tělocvičné jednotě Sokol 
Adamov, Spartaku Adamov, z.s., Judo Klubu Samuraj Adamov, 
Občanskému sdružení Volejbal Adamov, základní organizaci 
MSKS – kynologický klub a Ajetu Adamov, z.s.
Panu starostovi byl uložen úkol do 31. 12. 2019 předložit Za-
stupitelstvu města Adamova návrh rozpočtového provizoria 
na období leden – únor 2020 a do 28. 2. 2020 předložit návrh 
rozpočtu na rok 2020.
Na  závěr Zastupitelstvo města Adamova schválilo realizaci 
projektu „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“, zá-
měr přijetí úvěru na financování projektu a ukládá Radě města 
Adamova realizovat výběrové řízení na  poskytovatele úvěru 
na financování projektu.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 21. září 2019 proběhlo na Městském 
úřadě v Adamově vítání občánků. Do života byly 
přivítány tyto děti:
 10. 4. Jan Dvořák, Fibichova 18
 3. 6. Lenka Maxerová, Sadová 27
 4. 6. Maxmilián Nečesal, Neumannova 6
 4. 6. Alžběta Fránková, Ronovská 6
 27. 6. Elena Kozohorská, Petra Jilemnického 20
 17. 7. Mateo Kubín, Komenského 6
 30. 7. Valerie Haltofová, Sadová 19 

Blahopřejeme
 2. 10. Olga Krausová, 80 roků, Lesní 2
 4. 10. Marta Neveselá, 94 roky, Fibichova 34
 5. 10. Kazimierz Gawlik, 70 roků, Petra Jilemnického 7
 7. 10. Jan Machálek, 82 roky, Komenského 19
 7. 10. Marie Zábranská, 75 roků, Petra Jilemnického 17
 8. 10. Josef Krátký, 70 roků, Sadová 20
 13. 10. Jarmila Mihoková, 75 roků, Komenského 13
 15. 10. Libor Pivoda, 83 roky, Osvobození 33
 16. 10. František David, 83 roky, Ronovská 4
 16. 10. Pavel Gerneš, 80 roků, Komenského 9
 17. 10. Eva Tomkovičová, 80 roků, Komenského 1
 18. 10. Pavel Vaněk, 85 roků, Komenského 25
 20. 10. Zdenka Vojtěchová, 90 roků, Komenského 17
 20. 10. Jiří Kuchař, 70 roků, Družstevní 6

 21. 10. Jindřich Kudláč, 85 roků, Komenského 19
 22. 10. Jan Veselý, 70 roků, Sadová 16
 25. 10. Marta Antonínová, 70 roků, Sadová 19
 26. 10. Miroslav Konečný, 95 roků, Pod Horkou 3
 27. 10. Henryk Sereda, 70 roků, Družstevní 11
 28. 10. Vlasta Fabiánková, 91 rok, Opletalova 38
 29. 10. Věra Valoušková, 80 roků, Komenského 3
 30. 10. Libuše Hloušková, 84 roky, Opletalova 48
 31. 10. Eva Audová, 86 roků, Komenského 13
 31. 10. Viktor Liška, 80 roků, Pod Horkou 13

Blahopřejeme k sňatku
 21. 9. Pavel Licos - Veronika Sýkorová, sňatek Městský úřad 

Adamov
 21. 9. Aleš Nejezchleb - Klára Doláková, sňatek penzion 

U kamenného kola

Úmrtí
 17. 9. Jaroslava Hladká, roč. 1931, Údolní 1
 20. 9. Robert Červený, roč. 1930, Družstevní 9 
 6. 10. Stanislav Lahodný, roč. 1946, Petra Jilemnického 23
 10. 10. Maria Dáňová, roč. 1932, Blažkova 1
 14. 10. Lubomír Lukáš, roč. 1965, Petra Jilemnického 20
 15. 10. Vlastibor Vošahlík, roč. 1923, Opletalova 50 

 
  
 

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. 14 ve 2. nadpodlaží, který není bezbariérový.  
 
Občané, kteří mají zájem o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
v Adamově a dosud si nepodali žádost, mají možnost tak učinit.  
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS Adamov spolu 
s vyplněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně se žádostí, je nutné 
odevzdat co nejdříve, nejpozději do 11. 11. 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.     
 

 
 
 

Změna ve výběru poplatku za odpad od 1. ledna 2020
Poplatníci, kteří budou mít k 31. 12. 2019 řádně zaplaceno, tj. nebudou mít dluh na poplatku 
za odpad, budou osvobozeni a nebudou již muset poplatek za odpad platit a ani dále sledo-
vat jeho aktuální výši. Pokud poplatník dluží městu Adamovu poplatek za odpad, je v jeho zá-
jmu jej do 31. 12. 2019 uhradit, aby byl od příštího roku od placení poplatku osvobozen. Více 
informací o této změně naleznete na https://www.adamov.cz/mestsky-urad/uhrady-plateb
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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 Listopad 2019
V týdnu od 4. do 8. 11. Turnaj v atletice na x-boxu 
o ceny
V týdnu od 11. do 15. 11. Beseda na téma „Drogy“
 - faktické info – rozdělení, pojmenování
 - jejich užívání – příznaky, následky
 - prevence
 - Kvíz – Co o nich víš? Proč je vůbec někdo bere?

V týdnu od 18. do 22. 11. Mlsání (skoro) bez výčitek: 
Banánové palačinky a pizza bez mouky
 - přijď si uvařit a nadlábnout se

V týdnu od 25. do 29. 11. Výroba adventních věnců

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Deratizace ve městě Adamov
V posledním roce se setkáváme s nárůstem žádostí o provede-
ní deratizace proti hlodavcům na městských pozemcích. 
Potkanům se líbí zejména tam, kde je hodně lidí – to totiž zna-
mená dostatek potravinových zbytků. Takže nejvíce postižená 
jsou především sídliště. A  lidé sami výskytu hlodavců nahrá-
vají. Neměli by se zbavovat zbytků jídla splachováním do toa-
let. V kanálech už na ně čekají potkani. Když už není pro zbyt-
ky jiné uplatnění, je dobré vyhodit je do uzavíratelné nádoby 
na odpady. Dále je nutné, aby lidé nedělali nepořádek kolem 
popelnic, protože vyhazování zbytků jídel do kontejnerů nebo 
dokonce kolem nich opět jen přiláká potkany. Ke zvýšení vý-
skytu hlodavců přispělo také velmi teplé počasí v letních mě-
sících.
Vzhledem k  výše uvedenému město Adamov rozhodlo, že 
ve spolupráci s firmou ADAVAK, s.r.o. bude uzavřena smlouva 
s firmou Deratizace 4D, která mimo standardně prováděnou 
jarní celoplošnou deratizaci zajistí i  celoplošnou deratizaci 
podzimní. Součástí smlouvy bude rovněž sledování a písem-
né zpracování výsledků celoplošných deratizací a vypracování 
návrhů na cílenou deratizaci v následujícím období. Věříme, že 
tímto krokem se nám postupně podaří snížit výskyt nežádou-
cích potkanů na minimum.

Odbor SMM 

Oleje a tuky z domácností 
patří do nových zelených 
popelnic
Na  čtrnácti stanovištích po  celém městě jsou již k  dispozici 
nádoby speciálně upravené pro sběr tohoto recyklovatelné-
ho odpadu. Použitý potravinářský olej a tuk do nich ukládej-
te výhradně v PET lahvích nebo jiných uzavřených plastových 
nádobách.
Všechna stanoviště s kontejnery na oleje a tuky z domácností 
budeme průběžně monitorovat a  vyhodnocovat jejich napl-
něnost.
Do  kontejnerů je možné v  PET lahvích a  dalších uzavřených 
plastových nádobách odkládat pouze použité tuky a  oleje 
z  domácností. Nepatří do  nich technické oleje (převodové, 

motorové, tlumičové), maziva a další kapaliny. Nádoby o ob-
sahu 240 litrů jsou opatřeny zabezpečením proti plnému ote-
vření víka a speciálně upraveným vhozem. Při jejich vývozu je 
obsah překládán a předáván k ekologické likvidaci a recyklaci.
Použitý olej se po zpracování využívá při výrobě paliv, v che-
mickém, gumárenském nebo kosmetickém průmyslu.
Stanoviště nádob pro sběr jedlých olejů a tuků: Ronovská, Ne-
umannova, Opletalova, Tererova, Družstevní, P. Jilemnického 
(2 nádoby), Fibichova, Sadová, Komenského (2 nádoby), Osvo-
bození, Pod Horkou a Plotní.

Upozornění pro občany  
– zákaz odkládání odpadu mimo nádoby a místa 
k tomu určená

Žádáme občany, aby neodkládali velkoobjemový odpad, 
tedy odpad, který díky svým rozměrům nemůže být umístěn 
do  sběrných nádob (koberce, nábytek, matrace) v  prostoru 
kontejnerových stání. Velkoobjemový odpad předejte na sbě-
rový dvůr, který v Adamově provozuje společnost Gama, J+P 
s.r.o. Do  odpadových nádob na  separaci – papír, plast, sklo, 
kovy atd. ukládejte odpad dle jeho druhů.
Dále upozorňujeme, že velkokapacitní kontejner na  mezide-
ponii v lokalitě Kolonie slouží pro ukládání biologických odpa-
dů rostlinného původu, nikoli elektrospotřebičů, nádobí atp., 
který se v kontejneru objevuje.
Pokud odkládáte odpad mimo místa k tomu určená, porušu-
jete Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a dopouštíte se 
přestupku, který může být sankcionován.
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Kultura
Zprávy z farnosti Adamov
Památka zesnulých
Pátek 1. listopadu – Slavnost všech svatých 

16:00 – mše svatá v kostele sv. Barbory
Sobota 2. listopadu – Památka všech věrných zemřelých 

8:30 – mše svatá v kostele sv. Barbory 
9:15 – pobožnost na starém hřbitově

Pondělí 4. listopadu 
16:00 – mše svatá v MKS na Ptačině 
17:00 – pobožnost na novém hřbitově

Z Prahy vlakem přímo do Adamova
Od 15. prosince 2019 bude v Adamově zastavovat nový 
železniční spoj RJ 1049, který vyjíždí z Prahy hl. n. 18:20 
a s příjezdem do Adamova 20:37.

Poděkování za účast 
na úklidové brigádě
Komise podpory komunitního života, Město Adamov a Komi-
se sportovní děkuje všem občanům, kteří se zapojili do pod-
zimní úklidové brigády. Brigáda, která se zaměřuje na úklid ze-

jména hůře přístupných míst a zákoutí našeho města, přispívá 
ke zlepšování vzhledu města a jeho okolí.

Nová e-publikace o Zdeňku 
Kroupovi
Občanský a  odborný výbor Brno  vydal v  elektronické podo-
bě knihu Eugenie Dufkové „Moravský pěvec Zdeněk Krou-
pa“. Operní pěvec Zdeněk Kroupa (1921–1999) byl bytostně 
spjat se svým rodným Adamovem a často v něm zpíval. Stal se 
po zásluze jeho čestným občanem.
E-knihu ke  koupi naleznete v  nabídce e-shopu knihkupectví 
Kosmas (www.kosmas.cz).
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Pastelkami vybarvi obrázek podle své fantazie a oblékni Alvu či Voltíka 
do úplně nových barev. 

www.ekolamp.cz
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Vzpomínka

Poděkování
Srdečně děkuji všem příbuzným, přátelům a známým za bla-
hopřání k mému kulatému výročí.

Čerstvý devadesátník Lubomír Buchta

Dne 27. 10. uplynulo 3. smutné 
výročí od úmrtí manžela, tatín-
ka, dědečka a kamaráda, pana 
Jaroslava Kolčavy.
Děkujeme všem, kdo mu spo-
lu s  námi věnují tichou vzpo-
mínku.

S láskou stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Maminko naše, od  Tvého sko-
nu již tři roky uplynuly, tak rády 
bychom léta s  Tebou alespoň 
na okamžik vrátily.

Stále vzpomínají dcery 
Jana Nováčková a Zdenka 

Bartošová s rodinami.

Odešel jsi, ale v našich  
srdcích žiješ dál.

Dne 3. listopadu uplyne již 
19 roků, kdy od  nás nečekaně 
odešel ve věku 17 let náš milo-
vaný syn, bráška a vnuk, Pavlík 
Kala.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu spolu s  námi tichou 
vzpomínku.

S láskou vzpomínají 
rodiče a sestra Zdenka.

Dne 8. 11. 2019 by se pan Anto-
nín Procházka dožil 90 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Stále vzpomíná manželka 
Marie a syn Tonda s rodinou.

Dne 24. 11. 2019 uplyne 25 let 
od  úmrtí našeho manžela, ta-
tínka, dědečka a  strýce, pana 
Františka Kejíka, bývalého ob-
čana Adamova a  pracovníka 
adamovského závodu.
Dne 22. 1. 2020 uplyne 95 let 
od jeho narození.

Za vzpomínku na něj děkuje 
Mir. Kejíková s rodinou.

Nechoďte mi plakat na hrob,
nejsem tam, nespím,

jsem tisíc vanoucích větrů,
jsem třpyt krystalků sněhu,

jsem světlo, které proniká obilným polem,
jsem něžný podzimní deštík,

jsem štěbetání ptáků v ranním tichu,
jsem hvězda, která v noci září.

A tak vás prosím, nechoďte na můj hrob plakat.
Nejsem tam a nejsem mrtvý.

Dne 29. listopadu uplynou již 
3 smutné roky, co nás náhle 
opustila naše milovaná Květo-
slava Kubcová.

S láskou navždy vzpomínají 
manžel Zdeněk, dcera Renáta 

a syn David s rodinami.

Ing. Josef Chalikov
čestný občan Města Adamov, ředitel Adastu Adamov, Ze-
toru Brno, Zbrojovky Brno a Juranových závodů by se 
7.11.2019 dožil sta let. Jeho mimořádné lidské i odborné 
vlastnosti, vždy významně ovlivnili rozvoj těchto podniků, 
včetně rozvoje města Adamov a místních částí města Brna.
Vzpomeňme sté výročí jeho narození, kdo jste ho znali.
Čest jeho památce a vzpomínáme.

Přátelé a spolupracovníci.
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Pozvánka na výstavu 
Marie Plotěná – Kresby
MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve  výstavní 
síni Společenského centra MKS v  Adamově výstavu kreseb 
známé brněnské výtvarnice Marie Plotěné. Slavnostní verni-
sáž se uskuteční v  neděli 10. listopadu v  15:00 hodin. 
Výstavu uvede Jaroslav Budiš, v hudební části vystoupí Kate-
řina Šujanová – soprán a Neznámý písničkář Vít Šujan. K ná-
vštěvě jste zváni od  10. 11. do  19. 11. 2019, a  to v  pondělí – 
pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin. 
V sobotu je zavřeno.
Kresba má schopnost zobrazit myšlenku beze slov. Stává se 
nositelem poselství a pokud jde o kreslený humor, může být 
pero jak pohlazením, tak i zbraní. Mít humor znamená lépe vi-
děti i věděti. Pokud se nejedná právě o humor černý, můžeme 
říci, že humor dává radost a chuť do života. Proto byl a je lidmi 
vyhledáván a označován za koření života. Paradoxně v dnešní 
době se kreslený humor vytrácí ze stránek novin a časopisů, 
kde býval vždy vítaným osvěžením.
Každý dobrý skutek činí svět lepším, pravil někdo moudrý. 
Kdo může dobře činit a nečiní, zůstává světu něco podstatné-
ho dlužen. Rozdávat radost, činit svět dobrým, je úkolem ná-
ročným a někdy i nevděčným. Znamená to potěšovat, povzbu-
dit, pohladit, vnést světlo do šera a mnohých temných zákoutí, 
kterými na našich životních cestách někdy procházíme. Změ-
nit úhel pohledu, opustit stereotypy vyježděných kolejí a ob-
jevit další obzory i zdroje života. 

Na první samostatné výstavě kresleného humoru Marie Plo-
těné v Galerii mladých v Brně vítal návštěvníky veliký pohár, 
po okraj naplněný čokoládovými lentilkami. Pilulky na radost, 
hlásal. Jsou pro vás. Psal se rok 1982. Autorka tehdy vystavo-
vala asi padesát kreseb ze své nevelké kolekce. Dnes má za se-
bou kreseb nepočítaně a znají je diváci v mnoha zemích. Ob-
letěly prakticky celý svět, kde mají své obdivovatele. Ve velké 
konkurenci předních karikaturistů světa na mnohých meziná-
rodních přehlídkách reprezentovala Marie Plotěná výbornou 
úroveň českých karikaturistů a zařadila se mezi špičkové české 
i světové kreslíře. Svědčí o tom i řada ocenění, které za svou 
dosavadní tvorbu u nás i v zahraničí obdržela. Nebyly to ceny 
jen za kreslený humor, ale i za její obrazy – drásané pastely, jež 
vytváří svojí vlastní unikátní technikou.
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Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č. t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna 
č. t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

V LISTOPADU PRO VÁS MKS 
ADAMOV PŘIPRAVILO:

 Î 8. listopadu 2019
ZÁJEZD DO PLANETÁRIA V BRNĚ – 
PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ
Zveme vás k  ná-
vštěvě brněnské-
ho planetária, kde 
je pro vás připra-
ven Příběh neko-
nečných poutníků: 
Voyager 3. Tento 
pořad  je pastvou 
pro oči, řadí se mezi 
nejúžasnější podívané, které kdy byly stvořeny pro 3D plane-
tária. Brněnské digitárium přitom jeho stereoskopickou verzi 
uvádí ve světové premiéře.
Začátek představení je v 18 hodin. Cena zájezdu je 240 Kč.

 Î 10. listopadu 2019
VERNISÁŽ VÝSTAVY MARIE 
PLOTĚNÉ NAZVANÉ „KRESBY“
Listopadová výstava 
do  Adamova přivede 
výtvarnici Marii Plotě-
nou, která zde nevysta-
vuje poprvé. Vernisáž 
výstavy se koná v  ne-
děli 10. listopadu v  15 
hodin. Výstava potrvá 
do 19. 11. 2019 a můžete 
ji navštívit v pracovních dnech v době od 14:00 do 17:00 
hodin, v neděli pak od 14:30 do 17:00 hodin ve Společen-
ském centru MKS Adamov na Horce (Komenského 6).

 Î 10. listopadu 2019
ZÁJEZD DO KINA BLANSKO NA FILM 
"ŽENSKÁ NA VRCHOLU"
Příběh svérázné matky Heleny, majitelky biokavárny, která 
spolu se svým synem Mikulášem vydá strávit advent na ho-
rách... Co je čeká dál vám vypoví nový český film, ve kterém se 
můžete těšit na A. Polívkovou, B. Polívky, M. Dejdara, J. Preiso-

vou, M. Taclíka a další. Začátek promítání v 17:30 hodin. Cena 
zájezdu 175 Kč.

 Î 11. listopadu 2019
ZÁJEZD NA KONCERT 
HANY ZAGOROVÉ A PETRA REZKA
Stálice na hudební scéně Hana Zagorová zavítá spolu se svým 
dlouholetým kolegou Petrem Rezkem do blanenského Dělnic-
kého domu. MKS Adamov vás zve k návštěvě koncertu v rámci 
zájezdu, který připravujeme. 
Začátek koncertu je v 19:00 hodin, cena zájezdu: místa v příze-
mí 740 a na balkoně 640 Kč.

 Î 15. listopadu 2019
KONCERT SKUPINY „PROZATÍM“ 
– VĚRA ŠPINAROVÁ TRIBUTE

Hudební projekt s názvem „Věra Špinarová tribute“ s brněn-
skou zpěvačkou Ellen Lenskou a kapelou Prozatím vznikl jako 
vzpomínka na  paní Věru Špinarovou. Přijďte si spolu s  námi 
na tuto skvělou zpěvačku zavzpomínat.
Začátek koncertu je v 18:00 hodin v sále MKS Adamov na Pta-
čině. Vstupné: 80 Kč

 Î 18. listopadu 2019
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…“
V tomto roce poslední setkání se seniory bude tradičně pořá-
dáno pod záštitou starosty města Adamova, Bc. Romana Pilá-
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ta. Opět si při soutěžení připomeneme zajímavosti z našeho 
města a také budeme trénovat paměť.
Začátek akce je v  15:00 hodin ve  Společenském centru MKS 
Adamov na Horce. Vstup volný.

 Î 21. listopadu 2019
„TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…“
Také setkání s tro-
jicí lidí se zajíma-
vým koníčkem 
nebo povoláním 
bude v  listopadu 
t.r. letošní setká-
ní poslední. Opět 
se můžete těšit 
na (v začátku) ne-
známé lidi, kteří 
vám po svém „od-
tajnění“ budou povídat zajímavosti o svém povolání nebo ko-
níčku.

Začátek akce je v  17:00 hodin v  sále MKS na  Ptačině. Vstup-
né: 30 Kč

 Î 24. listopadu 2019
ZÁJEZD DO MAHENOVA DIVADLA 
BRNO NA PŘEDSTAVENÍ „HANA“
Třetí román úspěšné autorky 
Aleny Mornštajnové se dočkal 
jevištního zpracování. Povedlo 
se více jak tři sta stran příběhu 
plného zvratů a  dějinných udá-
lostí dostat na jeviště? O tom se 
můžete přesvědčit při návštěvě 
Mahenova divadla v  Brně, kde 
mělo toto představení v  červnu 
t.r. svoji premiéru. 
Adaptace stejnojmenné knihy 
jedné z  nejčtenějších českých au-
torek současnosti, která při psaní 
vycházela ze skutečných událostí odehrávajících se ve Valašském 

Foto: Listopad 8 

30. listopadu 2019 

ZÁJEZD DO DIVADLA BOLKA POLÍVKY NA PŘEDSTAVENÍ CAVEWOMAN 

“Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a ženy, snažící se žít vedle sebe na 
stejné planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně 
navazuje na slavnou Beckerovu one man show Caveman. Diváci jsou pozváni do její “jeskyně”, kde s nimi 
v odlehčeném duchu sdílí své starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala toho pravého. 
Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky, nebo co způsobuje 
jejich nepředvídatelné a často prudké změny v chování. 

Začátek představení je ve 14:00 hodin.  Cena zájezdu: 610 Kč (5. řada) 

Foto: Listopad 11 

Celá strana – plakát k rozsvěcování vánočního stromu 

 
POJĎTE ROZHODNOUT O VÍTĚZI LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE 

DOVOLENÁ 2019 
 
V termínu od 1. do 20. listopadu t.r. se můžete při návštěvě MKS                    
na Ptačině zapojit do vyhodnocení letošního ročníku soutěže             
„o nejzajímavější snímek z letošní dovolené“, a to formou přidělení 
bodů vámi vybraným fotografiím. 
Jména výherců budou zveřejněna v prosincovém vydání Zpravodaje. 
 

 

 

Blahopřání 
 
V závěru listopadu t.r. oslaví svoje významné životní 
jubileum – 70 roků Phdr. Jaroslav Budiš, dlouholetý 
předseda Historicko-vlastivědného kroužku při MKS 
Adamov, předseda Kulturně-informační komise při MěÚ 
Adamov, člen Rady a Zastupitelstva města Adamova, autor 
několika krásných publikací o městu Adamovu a 
Adamovských strojírnách a v neposlední řadě Čestný občan 
města Adamova.  
 
Rádi bychom mu při této příležitosti poděkovali za práci, 
kterou pro město a svoje spoluobčany vykonává a popřáli 
do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a 
radosti v kruhu svých blízkých. 

 
JEŠTĚ POZMĚNÍM… 

 

 

Foto: Listopad 8 

30. listopadu 2019 
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Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky, nebo co způsobuje 
jejich nepředvídatelné a často prudké změny v chování. 

Začátek představení je ve 14:00 hodin.  Cena zájezdu: 610 Kč (5. řada) 
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na Ptačině zapojit do vyhodnocení letošního ročníku soutěže             
„o nejzajímavější snímek z letošní dovolené“, a to formou přidělení 
bodů vámi vybraným fotografiím. 
Jména výherců budou zveřejněna v prosincovém vydání Zpravodaje. 
 

 

 

Blahopřání 
 
V závěru listopadu t.r. oslaví svoje významné životní 
jubileum – 70 roků Phdr. Jaroslav Budiš, dlouholetý 
předseda Historicko-vlastivědného kroužku při MKS 
Adamov, předseda Kulturně-informační komise při MěÚ 
Adamov, člen Rady a Zastupitelstva města Adamova, autor 
několika krásných publikací o městu Adamovu a 
Adamovských strojírnách a v neposlední řadě Čestný občan 
města Adamova.  
 
Rádi bychom mu při této příležitosti poděkovali za práci, 
kterou pro město a svoje spoluobčany vykonává a popřáli 
do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a 
radosti v kruhu svých blízkých. 

 
JEŠTĚ POZMĚNÍM… 

 

 

V závěru listopadu t.r. oslaví svoje významné životní jubi-
leum – 70. roků – PhDr. Jaroslav Budiš, dlouholetý před-
seda Historicko-vlastivědného kroužku při MKS Adamov, 
organizátor výstav, předseda Kulturně informační komise 
při MěÚ Adamov, člen Rady a Zastupitelstva města Ada-
mova, autor několika krásných publikací o městu a Ada-
movských  strojírnách  a  v  neposlední  řadě  Čestný  občan 
města Adamova.
Rádi bychom mu při této příležitosti poděkovali za práci, 
kterou pro město a svoje spoluobčany vykonává a popřá-
li do dalších  let pevné zdraví, hodně spokojenosti,  štěstí, 
rodinné pohody a  elánu pro  splnění  všech  svých dalších 
plánů.

Za MKS Adamov Jitka Králíčková
členové KIK, vedení města Adamova
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Rozsvícení 
vánočního stromu

v Adamově
29. listopadu 2019 

v 16:30 hodin 
na prostranství u kostela v Adamově

Pořádá: MKS Adamov, Město Adamov, Farnost Adamov

V kulturním programu vystoupí:  
děti ze ZŠ a MŠ Adamov – MŠ na Komenského ulici 6,  

Pepino Kolář (saxofon) a manželé Jiří a Michaela Danielovi.

Večerem provází: Michaela Danielová

(děti s lampiony):
- odejdou z Adamova I 
 od školy v 16:00 hodin
- z Adamova III (od hodin)  
   v 15:30 hodin

Světýlkové průvody

Adventní zastavení

Občerstvení zajištěno

 1., 8., 15. a 22. 12. 2019 v 17:30 hodin  
před budovou MKS na Ptačině
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Meziříčí. Z  podmanivého jobovského příběhu o  tom, že ztratit 
lze v životě vše kromě lásky a vzájemného lidského porozumění, 
se ve strhujícím tempu vynořují osudy žen tří generací. Můžeme 
jedním rozhodnutím nevratně změnit život svůj i  těch druhých? 
Máme život ve svých rukou nebo jsme jen bezmocnými loutkami 
ve  hře osudu? O  tom Hana ví své. Žije s  břemenem viny, bojuje 
s vlastní hanou, protože cosi se vymklo a nelze to již vrátit zpět. 
Jen s tím žít. Ale jak...?
Začátek představení je v 17:00 hodin. 

 Î 25. listopadu 2019
KONCERT KAPELY MARTIN LÁSKA BAND
Martin Láska a  Josef a  Antonín Vašíčkovi - skupina mladých 
a  nadšených 
muzikantů, kte-
ří pravidelně 
hrávají na  všech 
možných typech 
akcí, vám přije-
dou zahrát pís-
ničky všech dru-
hů pro vaše po-
těšení.  Každý z nich hraje minimálně na tři hudební nástroje 
a všichni zpívají.
Začátek: v 17:30 hodin, vstupné 80 Kč.

 Î 27. listopadu 2019
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: VÁNOČNÍ KABARET
V listopadu bude pohádkové dopoledne patřit Divadlu Andro-
meda. To za dětmi zavítá s Vánočním kabaretem, v kterém se 
děti přenesou do  dřívěj-
ších dob, kdy ještě v obdo-
bí adventu chodily po ves-
nicích různé maškary - jako 
třeba: Lucky, Barborky, 
Mikuláška, Ambrož a  Pe-
rechta. Dozví se o  starých 
zvycích, uvidí jmenované 
maškary a  poslechnou si 
o nich veselé písničky.
Začátek představení je v 10:00 hodin v sále MKS na Ptačině. 
Z technických důvodů se představení hraje pouze jedenkrát.

 Î 28. listopadu 2019
PŘEDNÁŠKA: ZDENĚK ŠPÍŠEK - MÉNĚ ZNÁMÉ OVOCE
S  další přednáškou, tentokrát o  méně známém ovoci, která 
bude spojena s ochutnávkou, zavítá do Adamova Zdeněk Špí-
šek, přírodovědec a horský průvodce. 
Začátek přednášky je v 17:45 hodin, vstupné 40 Kč.

 Î 30. listopadu 2019
ZÁJEZD DO DIVADLA BOLKA POLÍVKY 
NA PŘEDSTAVENÍ CAVEWOMAN
“Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je humorným 
pohledem na muže a ženy snažící se žít vedle sebe na stejné 
planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou pohla-
ví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na slav-
nou Beckerovu one man show Caveman. Diváci jsou pozváni 
do její “jeskyně”, kde s nimi v odlehčeném duchu sdílí své sta-
rosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si 
vybrala toho pravého. Zároveň se vtipně zamýšlí nad spous-
tou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky, 

nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a  často prudké 
změny v chování.
Začátek představení je ve 14:00 hodin.  Cena zájezdu: 610 Kč 
(5. řada)

Významná výročí 
Ing. Josef Chalikov - 100. výročí narození
Narodil se 7. listo-
padu 1919 v  Hlu-
bočanech v  okrese 
Vyškov. Mládí prožil 
ve  Vážanech u  Vyš-
kova. Po  vychození 
povinné školní do-
cházky se v  letech 
1934 - 1937 vyučil 
v  „Metálce“ Vyškov 
soustružníkem kovů. 
V  této profesi pra-
coval u  firmy Karel 
Lang v  Bohdalicích 
u  Vyškova, pozdě-
ji u  firmy Baťa Zlín 
a Zbrojovka Vsetín. Po válce nastoupil jako brusič závitů a poz-
ději byl vedoucím výroby v závodě Somet Teplice v Čechách. 
V letech 1951–1952 absolvoval jednoroční Ústřední dělnickou 
školu v Čelákovicích. Poté vykonával funkci podnikového ředi-
tele v Novoborských strojírnách Nový Bor. V letech 1958–1962 
absolvoval studium na  ČVUT v  Praze. V  roce 1962 nastoupil 
do Adamovských strojíren v Adamově, kde pracoval dva roky 
jako politický pracovník. V roce 1964 byl jmenován podniko-
vým ředitelem Adamovských strojíren. Tuto funkci vykonával 
do  roku 1975. Za  dobu jedenácti let, co tuto funkci vykoná-
val, zaznamenal adamovský závod a podnik významný rozvoj 
a  řadu úspěchů. Po sporu s Generálním ředitelstvím ZVS byl 
Ing. Chalikov z Adamovských strojíren odvolán.
V  té době zemřel podnikový ředitel v  Juranových závodech 
v  Brně, a  tak byl po  odsouhlasení příslušných orgánů jme-
nován Ing.  Chalikov podnikovým ředitelem tohoto podniku. 
Funkci vykonával v letech 1975–1976, v letech 1976–1980 byl 
podnikovým ředitelem Zetoru Brno. Později, již v  důchodo-
vém věku, pracoval jako asistent generálního ředitele Zbro-
jovky Brno a  v  letech 1984–1985 jako technický pracovník 
v Agrozetu Brno. Pracovní kariéru uzavřel v letech 1986–1990 
jako tech. hospodářský pracovník v  Juranových závodech – 
ZTS Brno. Jako podnikový ředitel Adamovských strojíren se se 
svými spolupracovníky zasloužil o dobrý chod adamovského 
závodu a podniku a o zlepšení spolupráce s MěNV Adamov při 
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budování a rozvoji města. Prosazováním bytové výstavby pro 
pracovníky závodu v Adamově se nebývalou měrou zasloužil 
o  zvýšení počtu obyvatel až na  5000 v  osmdesátých letech 
min. století a přiznání statutu města v roce 1964. Zabezpečil 
velký podíl závodu na dalších akcích pro zvelebení města a za-
bezpečení potřeb občanů jako je obchodní síť, modernizace 
městského centra, překlenutí Křtinského potoka pro vznik 
parkovišť, komunikace, kulturní zařízení a další oblasti spole-
čenského života. Jako důchodce, ve funkci člena Rady a měst-
ského zastupitelstva, pokračoval ve  snaze zlepšit podmínky 
pro život občanů města Adamova. Od roku 1945 byl členem 

KSČ, po roce 1989 členem KSČM. Členem městského zastupi-
telstva a členem rady byl v Adamově zvolen v devadesátých 
letech min. století. Dne 26. října 2008 k 90. výročí vzniku ČSR 
mu bylo uděleno čestné občanství města Adamova.
V roce 1942 se oženil s Ludmilou a od roku 1952 žili v Adamo-
vě. Ing.  Josef Chalikov zemřel 30. 3. 2015. Vzpomínají bývalí 
spolupracovníci i pracovníci závodu, místní organizace KSČM 
i občané Adamova, kteří si váží jeho vykonané práce pro zá-
vod i město. 

MK

Ze školních tříd
Nový školní rok na Základní 
škole a mateřské škole 
Adamov
Činnost základní školy již tradičně vychází z  koncepce ško-
ly, školního vzdělávacího programu Hrou k  vědění, školního 
vzdělávacího programu pro přípravnou třídu Škola hrou a pro-
gramu Podpory zdraví ve škole.
Prioritou vzdělávání a  výchovy školy je rozvoj čtenářské, fi-
nanční a  informační gramotnosti. Škola se také zaměří se 
na  jazykovou gramotnost, environmentální výchovu, výpo-
četní techniku, technickou výchovu, praktické činnosti a pod-
poru tělesné zdatnosti žáků, rozvoj kolektivních sportů jako 
je kopaná, floorbal a vybíjená. Důležitý je při všech aktivitách 
rovný přístup ke vzdělávání všech žáků.
Činnost školy směřuje k tomu, aby se děti i žáci cítili ve škole 
svobodně, aby do ní chodili rádi, aby si i doma o škole ochot-
ně a rádi povídali se svými rodiči, aby zde vládla spravedlnost, 
pochopení, uznání, tolerance, snaha pomoci, zdravý rozum, 
tolerance a láska. Škola pak bude místem, kam se budou den-
ně rádi vracet nejen učitelé, ale i žáci. 
Škola podporuje pospolitost, tím se rozumí způsob komuni-
kace, seberealizace, vzdělávání, rozmanitost, hloubka osob-
nostního rozvoje. Všem dětem a  žákům bude poskytována 
možnost realizovat se a zbavovat se určitých zábran. Žáci se 
aktivně zapojí do hodnocení včetně sebehodnocení již od nej-
nižšího ročníku. Všichni vyučující budou přistupovat k hodno-
cení zodpovědně, aby nemohlo dojít u dítěte ke vzniku zábran 
a pocitu křivdy. Dítě se bude moci v hodnocení lépe oriento-
vat, bude moci vidět východisko z dané situace a bude znát 
rozmanité cesty, jak se zlepšit. 
Škola dlouhodobě podporuje zabezpečení výuky žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím podpůr-
ných opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti orga-
nizace výuky, metod výuky, v oblasti úprav obsahu vzdělávání 
a  v  oblasti hodnocení. Mimořádně nadaným, nadaným a  ta-
lentovaným žákům bude umožňovat rozvoj jejich schopností 
a dovedností prostřednictvím plánu pedagogické podpory.
Pro žáky bude i  v  letošním roce připraveno mnoho zajíma-
vých akcí. V  říjnu k nám přijedou kamarádi ze ZŠ M. Šuštari-
ča v  Lublani. V  listopadu se uskuteční vzdělávací programy 
v rámci primární prevence. Prosinec bude ve znamení vánoč-

ních tradic. V lednu proběhnou rozmanité soutěže a olympi-
ády a žáci obdrží pololetní vysvědčení. V únoru budeme mít 
jarní prázdniny a 21. školní ples. Březen bude věnován recitač-
ní a výtvarné soutěži. V dubnu proběhne zápis žáků do první 
třídy a  akce ke  Dni Země. Květinový den a  pasování čtenářů 
proběhne v  květnu. V  tomto měsíci se také uskuteční zápis 
k předškolnímu vzdělávání. Červen bude ve znamení Dne dětí 
a  projektu Malá maturita, školních výletů, rozloučení s  žáky 
devátého ročníku a výročního vysvědčení. 
Ve škole se uskuteční oblastní recitační přehlídka Setkání poe-
zie v Adamově (19. ročník) a oblastní turnaj ve vybíjené mlad-
ších a starších žákyň (15. ročník). Pokračovat také bude činnost 
žákovské rady, která je složená ze zástupců žáků jednotlivých 
tříd od  pátého do  devátého ročníku. Publicistický kroužek 
bude pravidelně připravovat školní časopis 9°.
Školní družina bude i nadále naplňovat školní vzdělávací pro-
gram Naše družina. Jednotlivá oddělení školní družiny  jsou 
vybavena nábytkem, který je přizpůsoben k relaxaci a odpo-
činku. Děti mají možnost k  zájmové činnosti využívat také 
tělocvičnu, hřiště, promítací síň, výtvarnou dílnu, knihovnu 
a podobně. 
Školní klub realizuje školní vzdělávací program Bavíme se 
a poznáváme. Žáci druhého stupně a starší žáci prvního stup-
ně mají možnost relaxace dle svých zájmů v tématických blo-
cích či zájmových kroužcích. 
Také v letošním roce bude škola podporovat doplňkovou čin-
nost, kterou škole povolil zřizovatel ve zřizovací listině. Škola 
pronajímá zájemcům jednotlivé prostory školy. Školní kuchy-
ně vaří obědy pro pečovatelskou službu. Prostředky získané 
z doplňkové činnosti jsou využívány na rozvoj činnosti školy.
Základní školu navštěvuje celkem 341 žáků, kteří se budou učit 
v 15 běžných třídách, ve 2 speciálních třídách a v 1 přípravné 
třídě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí své zá-
jmy v pěti odděleních.
Školní stravování zabezpečují čtyři školní jídelny, dvě v základ-
ní škole a dvě v mateřské škole. Ke školnímu stravování je při-
hlášeno 309 žáků (87 ŠJ Ronovská, 222 ŠJ Komenského) a 145 
dětí v MŠ. 
Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 se nachází 4 třídy 
základní školy, ve kterých se učí 89 žáků. Do tří oddělení školní 
družiny chodí 75 dětí. K stravování žáci mohou využívat škol-
ní jídelnu. 
Mateřská škola má i  v  letošním školním roce šest tříd, které 
jsou umístěny ve třech budovách (MŠ Jilemnického 1 – 3 tří-
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dy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4 – 1 třída). 
Do  předškolního vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní 
vzdělávání na naší škole vychází z inovovaného vzdělávacího 
programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme.
Ve  škole v  současné době pracuje celkem 73 zaměstnanců, 
z toho v základní škole 51 a 22 zaměstnanců v mateřské škole. 
V pedagogickém procesu je zapojeno 50 pedagogických pra-
covníků, z toho 26 učitelů základní školy, 12 učitelek mateřské 
školy, 6 vychovatelek školní družiny a 6 asistentek pedagoga 
v ZŠ a 4 v MŠ. Administrativu zabezpečuje asistentka. Ekono-
mickou oblast řídí účetní. Mzdovou agendu připravuje mzdo-
vá účetní. Ve čtyřech školních jídelnách pracuje 12 zaměstnan-
ců a o správu budov se starají čtyři školníci a pět uklizeček. 
Přeji si, aby letošní školní rok byl pro žáky, pedagogy, správní 
zaměstnance i  rodiče plný nových poznatků, pozitivní ener-
gie, životního elánu, optimismu a splněných přání. Chovejme 
k  sobě vzájemnou úctu, buďme k  sobě ohleduplní, vstřícní 
a  tolerantní. Nešetřeme úsměvem a  porozuměním. Jen tak 
můžeme splnit vše, co jsme si předsevzali. 

 Mgr. Jana Burianová 
ředitelka školy

Školní rok 2019/2020 v MŠ 
Komenského
Prázdniny už dávno skončily a opět tu máme nový školní rok. 
Naše mateřská škola na  Komenského 6 a  Komenského 4 má 
kapacitu 70 dětí. Od září bylo přijato 29 nových dětí.
V nabídce pro tento školní rok je připraveno mnoho kulturních 
akcí. Již v září jsme v MKS zhlédli pohádku „Jak koťátko zapo-
mnělo mňoukat“ a hudební pořad v MŠ s malým rockovým řá-
děním „Společné zpívání s Liborem Hořejším a jeho kytarou“. 
V  říjnu to byl pořad se zdravotní tématikou „Jak Sněhuláček 
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záchranář ošetřoval medvídka Popletu“. Děti se učily, jak po-
skytovat první pomoc a také si zahrály na malé záchranáře.
I letos jsou v nabídce oblíbené kroužky pro děti. Je to kroužek 
angličtiny, vědecké pokusy a bádání, hra na zobcovou flétnu, 
plavání a  logopedická prevence. Také bude probíhat společ-
ně s  rodiči příprava předškoláků na  vstup do  základní školy 
v „Edukativně stimulačních skupinkách“.
A tak nezbývá než si přát, aby se k nám do naší školičky děti 
těšily a aby se jim u nás líbilo.

Jaroslava Trávníčková

To jsme zase jednou 
zahradničili
Začátek podzimu se nese ve znamení dozrávajícího ovoce, ze-
leniny, šípků, kaštanů, ořechů a podobně. Půda ze sebe vydala 
vše, co měla, a teď už se těší na zasloužený odpočinek. Proto 
je potřeba sklidit úrodu a nechat záhony spát. Takže jsme po-
padli rýč a velké lopaty a šli na to. Za drobné pomoci a asis-
tence učitelek děti ze země vydolovaly docela slušnou nadílku 
mrkve. Nad radostí dětí z práce vždy znovu žasneme a máme 
z ní samy radost dvojnásobnou. S jakou vehemencí se do prá-
ce pouští a  s  jakým uspokojením si prohlíží každou vyrytou 
mrkvičku, byť je tenká jako vlas. Není prostě nad to sníst něco, 
co si samy coby semínko zasadily, v průběhu času kontrolovaly 
a pozorovaly, jak roste a nakonec ze země vyryly a to vlastníma 

rukama. Je fajn, když máme někoho, kdo nám poslouží, pomů-
že, naservíruje cokoli na stříbrném tácu. Ale občas je taky moc 
fajn si něco vydobýt úplně sami. Najednou to má větší cenu 
a i ta mrkev chutná tak nějak líp.

Mgr. Ivana Drlíková, MŠ Jilemnického

Z dění ve IV.B
Mimo běžných dnů vyplněných vyučováním máme také dva 
další podzimní zážitky. 
Prvním byla návštěva Dopravního hřiště v  Blansku dne 18. 
září. Nejprve jsme se za  pomoci postaviček z  animovaných 
filmů seznámili se základními pravidly dopravního provozu, 
které jsme potom mohli ukázat v praxi přímo při jízdě na ko-
lech nebo koloběžkách. Zatím ještě nebyly naše výkony úplně 
dokonalé a sem tam se nám při jízdě motaly trochu hlavy ze 
značek, semaforů, křižovatek a jejich sledování, ale na jarním 
kurzu už to určitě bude mnohem lepší. 
Na druhé akci jsme dne 9. října navštívili středisko Labyrint 
v Brně, což je jedno z pracovišť Centra volného času Lužánky. 
Programem nás velmi hezky provázel „šéf“ Tom a s ním jsme 
měli možnost přenést se do divadelního světa a do země Kor-
dula, kde svým kouzlem mág Damián zaklel všechny zlé lidi 
do věcí, které vyjadřovaly jejich špatné vlastnosti. Mohli jsme 
tak sami na sobě poznat, jaké vlastnosti i mezi námi jsou a zís-
kat zkušenost, jak se k  ostatním máme správně chovat. Vel-
kým hereckým zážitkem byla představení, kdy se skupinky 
dětí „převtělily“ do  různých elektrospotřebičů a  ostatní měli 
uhádnout, o jaký přístroj jde. Herci i diváci vše zvládli naprosto 
perfektně a vysloužili si hodně velký potlesk a pochvalu. Snad 
tato návštěva nebude v  Labyrintu poslední a  ještě se někdy 
do tohoto prostředí podíváme.

Mgr. Věra Rutová

Dopravní hřiště
Ve středu 18. září 2019 jsme se obě třídy – 4.A i 4.B – vypravily 
na dětské dopravní hřiště v Blansku. Čekalo nás první sezná-
mení s dopravním hřištěm a pravidly silničního provozu. 
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Naše třída se jako první vrhla na praktické dovednosti. Nasa-
dili jsme si helmy, paní instruktorka nás zkontrolovala, zda je 
máme správně nasazené, rozdali jsme si čísla jako na  závo-
dech, a  pak už jsme mohli na  kola. I  ta jsme si před vyjetím 
zkontrolovali a seřídili, aby naše jízda byla bezpečná. Před sa-
motným ježděním jsme si s  paní instruktorkou hřiště prošli 
a ukázali si, jak projet kterou křižovatku, zopakovali jsme si do-
pravní značky, pravidla odbočení... A pak už hurá na to!!! První 
jízdy byly dost rozpačité, protože hlídat značky, jet při pravém 
okraji vozovky, sledovat provoz – to není žádná jednoduchá 
věc. Když jsme porušili nějaké dopravní pravidlo, vysvětlila 
nám paní instruktorka i paní učitelka, jakou chybu jsme udě-
lali a my se začali zlepšovat. Dvě hodiny utekly jako voda a my 
se museli vyměnit. 
Teď nás čekala dvouhodinová výuka v učebně. Tam nám to šlo 
mnohem lépe. Spoustu věcí jsme znali ze školy, a tak to bylo 
pro nás spíš takové opakování.
Už se těšíme na jarní návštěvu, při které určitě všichni složíme 
„zkoušky“ a stanou se z nás opravdoví cyklisté.

Mgr. Helena Ličková

Výměnný pobyt Slovinců 
u nás
Třída 8.A a osm deváťáků se zúčastnili od 7. do 11. října výměn-
ného pobytu se slovinskými partnery ze základní školy Mila-
na Šuštaršiče v Lublani. Ubytovaní jsme byli v kempu Koruna 
ve Zlaté Koruně. Pro slovinské partnery byl připraven pestrý 
a bohatý program, kterého se naši žáci rovněž účastnili.
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Slovinci dorazili v pondělí kolem 16:45 a po  jejich ubytování 
jsme je seznámili s prostředím vycházkou k minimodelu jiho-
české vesnice u Plešovic. V úterý dopoledne jsme si prohlédli 
historické centrum Českého Krumlova, kde naši žáci představi-
li krátkým anglickým výkladem významné historické objekty. 
Odpoledne jsme se vrátili do Českého Krumlova – na jihu měs-
ta jsme po  proškolení lektorem nasedli na  rafty a  po  Vltavě 
propluli městem k severu. Ve středu dopoledne jsme navštívili 
klášter ve Zlaté koruně, a odpoledne se znovu vydali do cent-
ra regionu, tentokrát na prohlídku zámku a zámeckého parku. 
Pak měli žáci osobní volno na nákupy.
Ve čtvrtek se jelo k Hluboké nad Vltavou do loveckého zámku 
Ohrada, kde jsme absolvovali lektorské programy. Slovincům 
bylo představeno lovectví, našim žákům voroplavba. Násled-
ně si žáci mohli prohlédnout zbytek muzea zaměřeného také 
na  rybářství a  lesnictví. Po  obědové pauze jsme si prohlédli 
zoologickou zahradu v sousedství loveckého zámku a Slovinci 
se vydali ještě na obhlídku zámku a zámeckého parku v Hlu-
boké nad Vltavou.
V  pondělí po  večeři proběhly hry, při kterých žáci obou škol 
po  roce navazovali kontakty. Družba tentokrát neprobíhala tak 
úspěšně jako v  minulých letech. Ve  čtvrtek se tradičně tančilo 
na diskotéce. V pátek po snídani jsme se museli rozloučit a obě 
skupiny se vydaly ke svým domovům.
Počasí nám moc nepřálo, ač jsme přijeli a v pátek odjížděli za krás-
ného jasného dne. Většinou bylo zataženo a chladno, ve středu 
i pršelo. Přesto se program slovinským učitelům i žákům moc lí-
bil. Naši žáci hodnotili většinu aktivit také kladně, největší úspěch 
mělo sjíždění Vltavy na raftech. Našim žákům i slovinským učite-
lům také chutnalo jídlo připravované v areálu kempu.

Aleš Spurný

ZUŠ Adamov
Vážení spoluobčané,
jelikož se nový školní rok se již naplno rozjel, dovolte mně, 
abych vás v krátkosti informoval o tom, co naši ZUŠ v nejbližší 
době čeká.
V úterý 5. listopadu uspořádáme v prostorách ZUŠ malý kon-
cert hudebního oboru, na  kterém vystoupí převážně ti nej-
mladší žáci. Ve  čtvrtek 28. listopadu se pak můžete těšit 
na podzimní koncert hudebního oboru, který se bude konat 
v MKS na Ptačině. Tam také proběhne koncert tanečního obo-
ru, a  to v  pondělí 16. prosince. Výtvarný obor o  sobě dá vě-
dět na  předvánoční výstavě, či prostřednictvím vánočního 
jarmarku.
Novinkou letošního školního roku bude vystoupení našich 
žáků při 2. adventní neděli, které můžete shlédnout v prosto-
rách před MKS. V  předvánočním týdnu uspořádáme také již 
tradiční Adventní zastavení v kostele sv. Barbory v Adamově. 
O přesném termínu budeme informovat na webových strán-
kách školy a na plakátech, které vytvoří, jako obvykle, žáci vý-
tvarného oboru společně s jejich pedagogy.
Adventní dobu zpříjemníme i na ostatních pobočkách. Termí-
ny těchto vystoupení budou zveřejněny taktéž na stránkách 
školy.
Za  celý kolektiv ZUŠ Adamov Vám přeji klidný podzim a  ná-
sledný advent.

Za ZUŠ Adamov  
ředitel školy BcA. Jan Jiráček
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Příměstský tábor v KOLE již 
potřetí se vydařil 
V měsíci červenci a srpnu v Kole proběhly taneční a výtvarné 
dílny pro děti od 5 let. Kromě toho se každý den chodilo na vý-
lety do lesa, hrála se přehazovaná, stolní tenis, minigolf navští-
vilo se outodorové hřiště a byly i koně. Děti měly každý den 
nabitý aktivitami a na konci týdne stihly i taneční vystoupení 
pro rodiče a odnesly si výtvory z tvoření.

V tomto duchu se již rozběhly kroužky v Kole. Veselá výtvarka 
pro děti od 3 let vždy v pondělí od 15:45. Moderní výrazový ta-
nec, který je zaměřen na přirozený pohyb a tvořivost dětí. Děti 
se zde učí správné pohybové návyky, poznávají hudební styly 
od klasického až po současnou hudbu. Svoje dovednosti pak 
ukáží na veřejných vystoupeních. Taneční hodiny jsou rozdě-
leny podle věku dětí. Více informací na www.kolokoloadamov.
cz, fb:kolokolo adamov.

do KOLA Vás zve Mgr. Kateřina Prudíková 
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Ze sportu
Stolní tenis
Vážení sportovní fanoušci, 
rádi bychom vás informovali, že o víkendu 18. – 20. října za-
číná nová sezóna pro adamovské stolní tenisty. V této sezóně 

máme v okresních soutěžích dva týmy. Tým A hraje regionální 
přebor II. třídy a tým B hraje po postupu v minulé sezóně regi-
onální přebor III. třídy. 
Tým A bude nastupovat ve složení Lukáš David, Michael Far-
kaš, Lukáš Kotol a Martin Všianský. Tým skončil v minulé sezó-
ně na 7. místě z dvanácti. Toto umístění bychom chtěli v této 
sezóně vylepšit a  zajistit si pro druhou část sezóny umístění 
v první šestce tak, abychom v druhé polovině sezóny hráli pro-
ti těm nejlepším.
Tým B bude nastupovat ve složení Jan Ostrý, Roman Dobeš, 
Markéta Fialová a Rostislav Vymazal. Po postupu v minulé se-
zóně je cíl pro novou sezónu jednoznačný, a to pokusit se udr-
žet ve vyšší soutěži. 
V rámci přípravy na sezónu se někteří hráči zúčastnili na pře-
lomu července a srpna letního soustředění v Hluku a trénova-
li v průběhu celých prázdnin. Od začátku září se pak trénuje 
pravidelně 2x týdně. Všichni věříme, že se natrénované hodiny 
projeví v soutěžních zápasech. 

Šachy
II.Liga E
Spartak Adamov, z.s.- ŠK Kuřim 3:5
0,5 Karel Kredl, Josef Dirgas, David Barák, Pavel Masák, Leoš 
Ševčík, Filip Nezval.
Po třech letech se vrací adamovské družstvo šachistů do II.ligy 
a  odehraje si svůj čtvrtý ročník v  třetí nejvyšší soutěži druž-
stev.

Výraznou změnou v Áčku Adamova v této sezóně je omlaze-
ní sestavy. Do družstva byli zařazení mladí šachisté nar. v roce 
2004-05, Olga Dvořáková a  David Barák s  Filipem Nezvalem 
hostujícími v Adamově z oddílu ŠK Duras BVK.
V prvním kole soutěže přijela do Adamova zkušená a šachově 
silná Kuřim. Zápas probíhal v přátelské atmosféře, ale na ša-
chovnicích se bojovalo nekompromisně.
Po několika hodinách vyrovnaného zápasu se na dvě šachov-
nice Adamova vloudily chybičky, které znamenaly ztrátu kva-
lity. Soupeři už naše hráče nevypustili a zisk materiálu dotáhli 
k vítězným partiím a tím i zápasu.

MČR juniorů a juniorek v rapid šachu 2019
Tři medaile si Olga Dvořáková odvezla z mistrovství konaného 
ve Vyškově ve dnech 21. – 22. září. Byly to dvě stříbrné z kat. 
D16 a D18, bronzovou z kat. D20.
Do turnaje se prezentovalo celkem 62 mladých vyznavačů krá-
lovské hry, z toho bylo 10 dívek.
Chlapci i děvčata hráli společný turnaj, o pořadí v kategoriích 
rozhodovalo konečné umístění v turnaji.
Olga uhrála 5,5 b. z 9 a v celkovém pořadí obsadila 19. místo.

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích D: 
D16:
1. Vavřínková Anna ŠK Lokomotiva Brno
2. Dvořáková Olga Spartak Adamov
3. Hosová Sandra Sokol Buštěhrad

D18:
1. Vavřínková Anna ŠK Lokomotiva Brno
2. Dvořáková Olga Spartak Adamov
3. Přibylová Sofie ŠK Dopravní podnik Praha

D20:
1. Brunová Blanka ŠK Karlovy Vary
2. Vavřinková Anna ŠK Lokomotiva Brno
3. Dvořáková Olga Spartak Adamov

-pb- 

Turistika
Jede Kudrna okolo Brna
Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl KČT se 29. září 2019 zú-
častnil jubilejního 50. ročníku mezinárodního pochodu a se-
tkání turistů „Jede Kudrna okolo Brna“. Pochod je pořádán pod 
záštitou ústředí Klubu českých turistů a za podpory KČT Jiho-
moravská oblast. Jedná se o jedno z největších mezinárodních 
turistických setkání v České republice. Trasy pochodů jsou ve-
deny v krásné oblasti Brněnské přehrady, Pohádky máje a Mo-
ravského krasu. 
My jsme si vybrali trasu oborou Holedná, která se rozkládá 
okolo kopce vysokého 391 m n. m. Obora je ohraničená a má 
rozlohu 327 hektarů. Volně se zde pohybují mufloni, jeleni 
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a daňci. Žijí zde i divoká prasata, ta ale mají svoji obůrku, pro-
tože by mohla být nebezpečná návštěvníkům.
Nachází se zde rybník, jezírka, odpočinkové altány. Po celé zá-
padní délce obory vyryl potok Vrbovec takzvané Údolí odde-
chu, jak je nazývána jedna z nejstarších zahrádkářských ko-
lonií v Brně.
Letošního ročníku pochodu IML (Mezinárodní pochodová 
liga) se zúčastnilo 548 osob, z toho 246 z České republiky. Nej-
vzdálenější účastník byl z Chebu a ze zahraničí z Austrálie.
Ušli jsme 8 kilometrů, počasí nám přálo, zúčastnilo se 17 turis-
tů, z toho 3 hosté.

Vedla Helena Kokrdová.

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

Hořice – Spešov – Dolní Lhota
Vycházka se uskuteční v sobotu 16. 11. 2019.
Délka vycházky 11 km.
Trasa: Hořice – Spešov – Dolní Lhota.
Odjezd: ČD Adamov Os 8:19 hod., dále Bus Blansko 8:40 hod.
Zpět: Dolní Lhota Os 13:24 hod., dále po hodině.
Jízdenky: 2 x 2 zóny
Vycházku vede: Tonda Procházka

Vísky – Letovice
Vycházka se uskuteční v sobotu 30. 11. 2019.
Délka vycházky 7 km.
Trasa: Vísky škola – Andělka – Letovice.
Odjezd: ČD Adamov Os 10:19 hod., Svitávka Bus č. 253 v 11:51.
hod.
Zpět: Letovice Os 14:58 (15:58) hod.
Jízdenka: 2 x 6 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska (mobil 731 109 787)

10. mistrovství Jižní Moravy 
veteránů v šipkách konané jako 
memoriál Martina a Zdeňka Tasche
Dne 14. 9. 2019 se konalo v prostorách Šipkového klubu Ada-
mov již osmé mistrovství jižní Moravy veteránů – memori-
ál Martina a Zdeňka Tasche, kteří byli hráči Šipkového klubu 
Adamov a během jednoho roku nás navždy opustili. Turnaj je 
pořádán jako vzpomínka na tyto hráče. Toto mistrovství pořá-
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dal jako každý rok Šipkový klub Adamov pod záštitou Jihomo-
ravského oblastního šipkového svazu a města Adamov. Mist-
rovství se konalo ve dvou kategoriích od 40 do 50 let a nad 50 
let, dále se hrál doplňkový turnaj žen a náhodně losovaných 
dvojic.
Vítězové jednotlivých kategorií se pak utkali o  putovní po-
hár memoriálu. Nejlepší v každé kategorii obdrželi poháry, fi-
nanční odměny a věcné ceny, samozřejmostí jsou upomínko-
vé předměty pro každého účastníka. V ceně startovného bylo 
i bohaté občerstvení, které připravil kolektiv Šipkového klubu. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 33 hráčů – 15 v mladší kategorii, 
14 ve starší kategorii a 4 ženy. Turnaj zahájil předseda Šipkové-
ho klubu Milan Dudík a starosta města Adamov Roman Pilát.
Celkovým vítězem a majitelem putovního poháru se stal Mar-
tin Réda, vítěz kategorie mladších, který ve  finále porazil ví-
těze kategorie starších Jiřího Častu. Poháry, finanční odměny 
a věcné ceny v každé kategorii po turnaji předával předseda 
ŠK Adamov Milan Dudík. Důležité je, že se zde všem líbilo 
a z turnaje se stala tradice.

Milan Dudík 
předseda Šipkového klubu Adamov

Judo klub Samuraj Adamov 
informuje
Sportovní odpoledne
Ve  středu 11. 9. oddíl Judo klub Samuraj Adamov připravil 
sportovní odpoledne pro děti. Pro děti byly připraveny soutěže 
s  drobnými odměnami. Vyzkoušely si chůzi na  chůdách, 
kotrmelce na tatami, slalom s míčky na lžičkách, člunkový běh 
s medicinbaly a skákání přes švihadlo. Všechny disciplíny do-
kázaly zvládnout i nejmenší děti. Po nasbírání razítek na star-
tovní lístek si „závodníci“ vyzvedli závěrečné odměny. Spor-
tovní odpoledne zakončili členové Judo klub Samuraj Adamov 
ukázkou tréninku a  pozvánkou pro všechny zájemce, kteří 
chtějí rozšířit řady oddílu.

Turnaj Adamov
V sobotu 28. září se místní sokolovna stala místem konání 4. 
ročníku Velké ceny Adamova, jejímž pořadatelem byl oddíl 
Judo klub Samuraj Adamov. První bojovníci se začali schá-
zet již v  8 hodin. Na  startovní listinu turnaje se celkem za-
psalo 186 judistů z  27 oddílů. Nejvzdálenější vážili cestu až 
z  Ostravy a  Šternberku. První boje začali 10:30 hodin kate-
gorií mladších žáků, pro které byl tento turnaj poslední mož-
ností k  získání bodů potřebných pro kvalifikaci na  Přebory 
České republiky. Po  nich následovala mláďata a  starší žáci. 
Z  adamovských judistů si nejlépe vedli Adam Svora a  Pavel 
Zelený, kteří ve  svých kategoriích vybojovali zlatou medaili. 
Pěkné druhé místo obsadila Kateřina Korcová a  bronzové 
medaile získali Hana Tylová, Marek Plšek, Daniel Zelený, Marek 
Kořalka a Jáchym Kubík. Celý turnaj byl zakončen soutěží druž-
stev. Do této soutěže se přihlásilo celkem 5 družstev. V druž-
stvech první místo obsadil oddíl SK Tori Brno, když ve finále 
porazil druhý SKKP Brno. Třetí místo vybojovali judisté z Judo 
Junior Brno.
Pořadatelé touto cestou děkují za pomoc při převozu žíněnky 
Technickým službám Adamov, Sokolu Adamov za  zapůjčení 
tělocvičny a zázemí, městu Adamov za podporu a oddílu Judo 
BEF Home Blansko za pomoc při organizaci.

Hollabrunn
V  neděli 29. 9. 2019 si tři adamovští judisté vyzkoušeli účast 
na  turnaji v  zahraničí. V  rakouském Hollabrunnu jako prv-
ní zasáhl do bojů Daniel Zelený v kategorii mláďat a všechny 
tři své zápasy vyhrál nádhernými hody chvatem O goši. Poté 
nastoupil k zápasu Jáchym Kubík. Ten předvedl boje v trochu 
jiném stylu, kdy všechny své zápasy zakončil bojem na zemi 
a následným držením soupeře. Pavel Zelený měl v Hollabrun-
nu těžší pozici. Přesto že v České republice je ještě v kategorii 
mláďat, podle rakouských pravidel nastupoval v  kategorii 
mladších žáků. Své role se však zhostil na výtečnou a tři zápasy 
ze čtyř zakončil výhrou na  Ipon. Všichni tři bojovníci tak vy-
stoupili na nejvyšší stupínek a získali zlatou medaili.
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Dolní Kounice
V Pohořelicích se konal 12. 10. 2019 další z přípravných turna-
jů Spojených oblastí jižní Moravy. Po peripetiích s marodkou 
na toto klání vyrazil jediný zástupce našeho oddílu, a to Da-
niel Zelený. Ten se reprezentace zhostil velmi dobře a dvěma 
vítězstvími za tří zápasů pro sebe vybojoval stříbrnou medaili.

J. Tyl

Memoriál Jiřího Švába 
v pétanque
Čtvrtý ročník memoriálu Jiřího Švába v pétanque se odehrál 
v neděli 22. 9. 2019 na hřišti u řeky.
Prezident spolku Fenyx pétanque Jiří Hromek vzpomenul 
naše bývalé členy a spoluhráče, kteří už bohužel nejsou mezi 
námi. Turnaj probíhal tradičně na čtyři kola s časovým limitem 
35 minut. Hrálo se s velkým nasazením a docházelo i k několi-
ka překvapivým výsledkům.
Držitelem putovního poháru a  vítězem se stal Jiří Hromek, 
na druhém místě skončil Zdeněk Handl a třetí byla Soňa Karás-
ková. Po slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen násle-
dovalo posezení u ohně spojené s opékáním špekáčků.
Poděkování všem, kteří se tohoto vzpomínkového turnaje zú-
častnili.

Střípky z historie 
adamovského sportu, 32. díl
V  sezóně 1979/80 účinkovalo první družstvo v  jedné ze sku-
pin krajského přeboru II. třídy. Po roce však z něho sestoupi-
lo. Stejně se vedlo i B-družstvu, kterému se nedařilo v okres-
ním přeboru I. třídy. Na oddílovém přeboru žáků zaujali Ivan 

Moser, Zdeněk Kurfürst, Petr Tasch a  Zdeněk Šupka, kte-
ří na  sobě pracovali pod vedením Zdeňka Tasche. V  sezóně 
1980/81 hrálo A-družstvo okresní přebor I. třídy v  sestavě V. 
Všianský, J. Sokol, R. Kovařík, Z. Koutný a Z. Pisk. Opět ho jako 
předloni vyhrálo, ale v kvalifikaci o postup do krajské úrovně 
tentokrát neuspělo. V  B-družstvu, jež startovalo v  okresním 
přeboru II. třídy, nastupovali Z. Tasch, Z. Všianský, J. Ošme-
ra, P. Staněk a občas J. Gruber a Jindřich Woff. Nejnižší okres-
ní soutěž hrálo C-družstvo, v němž spolu s Petrem Kopeckým 
a alternujícími J. Ošmerou, J. Gruberem a J. Woffem hráli ta-
lentovaní žáci I. Moser a Z. Kurfürst. V žákovském družstvu se 
střídali P. Tasch, Miroslav Španiel, Z. Šupka, Radek Trunda, Petr 
Šmahel a Ilona Moserová.
Úspěšná byla sezóna 1981/82. Mužstvo „A“ vyhrálo v loňském 
složení okresní přebor I. třídy a prosadilo se i v následné kva-
lifikaci o postup do vyšší soutěže. Změnami hráčského kádru 
prošlo Bčko, v němž hrál po návratu z vojny L. Vozdecký, spolu 
s ním i P. Gyurgyik a talentovaný I. Moser. V této sestavě vyhrá-
lo svoji skupinu okresního přeboru II. třídy. Žáci měli v soutě-
žích dvě družstva, z nových tváří je třeba jmenovat Věkoslava 
Domanskiho a Michala Kose. První žákovské družstvo skonči-
lo v  tabulce na  druhém místě. Mladí stolní tenisté se slušně 
prosadili na okresním přeboru jednotlivců. Přebornicí se stala 
I. Moserová, ve čtyřhrách zvítězili M. Španiel, Z. Kurfürst, P. Ta-
sch a Veronika Burianová.
V sezóně 1982/83 oslabil oddíl odchod P. Gyurgyika na vojnu. 
A-družstvo se opět neudrželo v  nejnižší krajské soutěži. Své 
loňské prvenství na okrese obhájila v kategorií jak mladších, 
tak i straších žákyň I. Moserová. Veronika Burianová skončila 
čtvrtá mezi staršími žákyněmi a druhá v kategorii žákyň mlad-
ších.
V ročníku 1983/84 byl okresní přebor organizován jednostup-
ňově ve čtyřech skupinách. Do nich postavil Adamov tři druž-
stva. Skupinu A  vyhrálo Ačko před Bčkem. Ze  zápasů vítězů 
skupin vzešlo vítězně adamovské Ačko L. Vozdecký, J. Sokol, 
V. Všianský, I. Moser a Z. Pisk. Do krajské soutěže ale přes kva-
lifikaci neprošlo. Z  individuálních výsledků je třeba uvést, že 
na novoročním turnaji ve Lhotě Rapotině již potřetí po sobě 
zvítězil V. Všianský. Okresní přebornicí se po několikáté stala 
I. Moserová. Veronika Burianová skončila v obou věkových žá-
kovských kategoriích druhá a spolu s P. Taschem vyhrála smí-
šenou čtyřhru. Z nových hráčů se uplatnili v C-družstvu Jaro-
mír Fridrich a Stanislav Trnčák.
Z ročníku 1984/85 jsem nenašel v okresních novinách tabulku 
žádné soutěže svazu stolního tenisu. Ze zpráv publikovaných 
předsedou oddílu Zdeňkem Taschem lze vyčíst, že Adamov 
měl v  okresních soutěžích 4 družstva dospělých a  2 žákov-
ská. Ačko bylo oslabeno o I. Mosera, který nastoupil na vojen-
skou službu. Hráli v něm V. Všianský, J. Sokol, Z. Pisk, P. Tasch 
a  po  návratu z  hostování v  ČKD L. Vozdecký. Toto družstvo 
vybojovalo postup do krajského přeboru II. třídy. V Bčku na-
stupovali R. Kovařík, Z. Tasch, Z. Koutný a P. Gyurgyik, v Cčku 
pak P. Kopecký, J. Ošmera, Z. Kurfürst, M. Španiel a P. Staněk. 
V družstvu „D“ spolu s mladými mužskými zástupci J. Fridri-
chem, S. Trnčákem, V. Domanskim a Z. Šupkou hrála stále ješ-
tě žákyně V. Burianová. K zápasům žákovských družstev byli 
k dispozici Miroslav Vojta, Radek Podrabský, Martin Tasch, Mi-
chal Kos, Miroslav Pavlíček, Zdeněk Čejka, Lubomír Kopp, Eva 
Grégrová a  Petra Zachovalová. Okresní přebornicí v  katego-
rií starších žákyň se stala V. Burianová, Ilona  Moserová byla 
druhá, spolu pak vyhrály čtyřhru. Tradiční novoroční turnaj 
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ve Lhotě Rapotině vyhrál P. Gyurgyik, obhájce předchozího pr-
venství V. Všianský skončil druhý.
Ve stejném rozsahu jako v předchozím ročníku hrála adamo-
vská družstva i v  sezóně 1985/86. Stejně jako v minulých le-
tech A-družstvo – L. Vozdecký, P. Gyurgyik, Z. Tasch, V. Všian-
ský a Z. Koutný – z nejnižší krajské soutěži sestoupilo. Nadějná 
V. Burianová přestoupila do ČKD Blansko. Mezi žáky se poprvé 
objevilo jméno Jiřího Palbuchty.
V okresním přeboru I. třídy měl Adamov v sezóně 1986/87 dvě 
družstva. Zatímco A-mužstvo – P. Gyurgyik, Z. Tasch, J. Sokol, 
Z. Pisk – naplnilo roli favorita a zvítězilo v něm, B-mužstvo – 
P. Tasch, Luong Quoc Tuan, Z. Koutný, E. Grégrová s vypomá-
hajícími V. Všianským, V. Domanskim, Z. Šupkou a I. Moserem 
– obsadilo poslední příčku. Výkonnostně nejnižší družstvo 
vybojovalo 2.  místem postup z  nižšího okresního přeboru. 
Trenérská práce Z. Tasche s mládeží se odrazila v účasti dvou 
družstev v okresním přeboru, zatím ještě bez výraznějšího vý-
sledku. K soutěžním zápasům nastupovali E. Grégrová, P. Za-
chovalová, Petr a Zdeněk Taschovi, J. Palbuchta, Lukáš Novo-
hradský, Petr Kozohorský, Petr Janíček a Tomáš Matějka.
V sezóně 1987/88 nemělo obměněné A-družstvo (J. Ošmera, I. 
Moser, J. Sokol, P. Staněk) šanci se v jedné ze skupin krajského 
přeboru II. třídy udržet. Vzhledem k loňským výsledkům hrálo 
C-družstvo (V. Všianský, P. Staněk, Z. Pisk, P. Kopecký a P. Gyur-
gyik) vyšší okresní přebor, v němž zvítězilo. V okresním pře-

boru II. třídy si moc dobře nevedlo B-družstvo, ve kterém se 
vystřídala téměř desítka hráčů, ale nesestoupilo. V okresním 
přeboru žáků byl patrný výkonnostní vzestup A-družstva, 
v němž nastupovali Z. Tasch, P. Kozohorský, L. Novohradský, J. 
Palbuchta a Luboš Dudík. V okresním přeboru byl mezi mlad-
šími žáky J. Palbuchta čtvrtý a starší žákyně E. Grégrová třetí, 
spolu pak byli třetí ve smíšené čtyřhře staršího žactva.
Sezónou 1988/89 začíná období, během kterého dozráva-
la práce Z. Tasche s mládeží, jež se odrazila v  jejích úspěších 
nejprve na  krajské a  později až na  celorepublikové úrovni. 
Prosazovala se zejména trojice L. Novohradský, L. Dudík a  J. 
Palbuchta, kteří absolvovávali tréninky společně se žáky ČKD 
Blansko. V okresním přeboru mladších žáků zvítězil L. Novo-
hradský před L.  Dudíkem, ve  čtyřhře pak obsadili 2. místo. 
Z  dalších mladých hráčů jmenujme alespoň Petra Bezděka, 
Petra Palbuchtu a Lenku Dudíkovou, kteří Adamov reprezen-
tovali i v pozdějších letech. Mezi muži měl adamovský Spartak 
v okresním přeboru I. třídy dvě družstva, která si příslušnost 
udržela i pro další rok, stejně jako C-družstvo v okresním pře-
boru II. třídy. V něm dostávala možnost hrát kromě J. Fridricha, 
M. Španiela, Z. Koutného a Z. Tasche také výše uvedená trojice 
nadějných žáků. Zbývá doplnit, že A-družstvo tvořili V. Všian-
ský, J. Sokol, P. Gyurgyik, Z. Pisk a Z. Tasch, B-družstvo P. Ko-
pecký, J. Ošmera, P. Staněk, I. Moser a Z. Koutný.

-dtk-

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

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, 
TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTONY, PODLAHY, ELEKT-
ŘINA, 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.

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

 ♦ Hledáme ke  koupi starší RD - chalupu. Nabídněte. Tel. 
735 135 851

 ♦ Koupíme menší byt v  Adamově, balkon výhodou. Tel. 
737 309 875

 ♦ Koupím garáž v  Adamově na  Horce (internát). Telefon: 
605 825 526

 ♦ Koupím garáž na  ulici Komenského (Horka, interát). Tel. 
776 041 303

 ♦ Pronajmu garáž na Horce, naproti bývalému internátu. Tel.: 
605 144 427

 ♦ Nabízíme návštěvu Mikuláše, čerta a milého andílka (pouze 
Ptačina, Kolonka). V případě zájmu volejte na tel. č. 735 001 
272, nebo pište na mail: vercavolgemutova1@gmail.com, 
nebo fb: Véja Volgemutová.

www.realityhynstova.cz
Uvažujete 
o prodeji či koupi 
nemovitosti 
a nevíte si rady? 
Spojte se s realitním 
specialistou 
pro tuto oblast 
(13 let praxe)

Naši spokojení 
klienti nám píší:
https://www.realityhynstova.cz/reference

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Jsem tu 
pro Vás

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092
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Finská společnost Proventia 
zabývající se vývojem a výrobou 
systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevřela v roce 2018  
nový výrobní provoz v Kuřimi.

?

Chcete pracovat  
se silným mezinárodním  
zázemím, unikátními produkty, technologiemi a prestižními zákazníky?
Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí
Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?

 Neváhejte a přidejte se k našemu týmu!

Svářeč
Zámečník
Skladník
Operátor(ka) výroby

   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 30.11.2019 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.

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

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 !!!
Pro tarif STANDARD i následně ZDARMA !!!


