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Popisy obrázků pod fotky

Vážení občané,
je to necelý půlrok, kdy jsem vám děkoval za váš pří-
stup k první vlně koronavirové krize. Jak jste k situa-
ci přistoupili s maximální mírou respektu, ohledupl-
nosti a zodpovědnosti vůči všem ostatním. Každému 
z nás i pro každého dalšího z nás. Celé rodiny, pří-
buzní, naši přátelé.Poctivě jste dodržovali pravidla a 
chránili takto nás všechny a především ty, kteří pro 
nás pracovali např. v potravinách, drogeriích, zdra-
votnictví, záchranných sborech a mnoha dalších obo-
rech. Dělali to pro nás, byli v první linii rizika, muse-
li jsme si je chránit a oceňovat jejich odvahu pro nás 
pracovat.Dále jak jste si navzájem pomáhali, aby-
chom situaci překonali a společně vše s chladnou hla-
vou zvládali. Jak jste pomáhali nejbližším, rodinám, 
spoluobčanům, seniorům s nákupy či základními po-
třebami života.
Nyní nás čeká další velká zkouška v aktuální krizové 
situaci. Situace se bohužel opakuje a je velmi složitou 
především na poli zdravotnictví.
Postupujme i v dalších týdnechzodpovědně. Dokázali 
jsme již na jaře letošního roku naši schopnost jednat 
v zájmu nás všech. Bezpochybně a pravděpodobně 
v mnohem větší míře přijdou i nepříjemné, vážné či 
tragické okamžiky, které budeme muset překonat a 
budeme muset být silní. Ještě více platí slova zmiňo-
vaná v první vlně, kdy nic jiného než zdraví nás všech 
není a nebude cennější.
Na základě aktuálních mimořádných opatření a vy-
hlášení nouzového stavu vládou ČR jednají v rámci 
svých kompetencí zástupci krizového štábu města 
Adamova. Mezi členy, kteří koordinují opatření, patří 
mimo starosty a místostarosty města také tajemník 
MěÚ, ředitelé příspěvkových organizací ZŠ a MKS, 
vedoucí odboru sociálních věcí, velitel JSDH, velitel 
Městské policie Adamov, jednatel společnosti ADA-
VAK.Neváhejte se kdykoliv obrátit na výše uvedené 
osoby! S jakýmkoliv dotazem či prosbou o pomoc.

Opětovně se vracíme k opatřením ke garantování na-
prosto základních lidských potřeb na úrovni našeho 
města:

 • dodávky pitné vody, tepla, provozu kanalizace
 • dodávky potravin, drogerie a další základní pro-

dukty
 • zajištění provozu sociálních služeb pro občany, 

kteří tuto pomoc potřebují
 • zajištění běžné bezpečnosti a pomoci v případě 

standardních událostí ve městě
Vážení občané, 
děkujeme, že respektujete vážnost situace, že svým 
zodpovědným jednáním nekomplikujete rozhodnutí 
patřičných orgánů a neztěžujete tak práci lidem ve 
zdravotnictví, sociálních službách, hasičům, policii 
a také těm, kteří zajišťují dodávku potravin v obcho-
dech. Jsme město s 5000 obyvateli, kteří musí držet 
při sobě. Věřte, že městský krizový štáb i složky IZS 
ve městě dělají vše proto, aby bezpečnost občanů byla 
zajištěna v maximální možné míře. 
Zároveň jako složky IZS máme na Vás jednu prosbu, 
pokud jste v karanténě a budete vyžadovat jakou-
koliv pomoc na tísňových linkách (112, 150, 155, 158), 
sdělte prosím tuto skutečnost. Pomoc k Vám dorazí 
tak jako vždy, jen zasahující se vybaví prostředky, po-
případě přijmou adekvátní opatření. Předejdeme tak 
společně tomu, že pak hasiči, policie či záchranáři 
budou v karanténě a nebudou moci pomáhat jinde. 
Ještě jednou děkujeme za Váš zodpovědný přístup.
Za město Adamov jsme připraveni dále jednat v kri-
zových situacích v zájmu nás všech. Zdraví občanů 
města je pro nás prioritou. Společně to ale zvládne-
me i nyní.

S ÚCTOU A S RESPEKTEM K VÁM VŠEM.

Bc. Roman Pilát, MBA  
– starosta města Adamova
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na  12. zasedání Zastupitelstva města adamova ko-
naném dne 16. 9. 2020 vzalo Zastupitelstvo města Adamova 
na vědomí zápis z 11. jednání Finančního výboru, které se ko-
nalo dne 14. 9. 2020.
Zastupitelstvo města Adamova vydalo změnu Územního plá-
nu Adamov, označené jako AD15, formou opatření obecné po-
vahy.
V rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro pří-
mou podporu sportu a  tělovýchovy bylo schváleno poskyt-
nutí dotace FK Adamov, z. s., Šipkovému klubu Adamov, spo-
lek, 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.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo uzavření smlouvy 
o zápůjčce ze sociálního fondu města Adamova č. 47.
V  souvislosti s  konáním společných voleb do  zastupitelstev 
a Senátu PČR, vyhlášených na dny 2. a 3. 10. 2020, byla přijata 
neinvestiční dotace ve výši 143.000 Kč.
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2020.
Zastupitelstvo města Adamova uložilo starostovi předložit 
návrh rozpočtového provizoria na období leden – únor 2021 
ke schválení Zastupitelstvu města Adamova a předložit návrh 
rozpočtu na rok 2021 ke schválení Zastupitelstvu města Ada-
mova.
Byly projednány návrhy vlajky města Adamova a pro realizaci 
byl vybrán návrh ve znění: Červeno-bílo-červený svisle děle-
ný list v poměru 1:3:1. Uprostřed černá kvádrovaná vysoká pec 

Funkce Jméno E-mail Telefon Mobil

Sekretariát Vratislava Chlupová sekretariat@adamov.cz 516 499 620 773 990 473

Starosta Bc. Roman Pilát, MBA mesto@adamov.cz 516 499 620 773 634 342

Místostarosta Jiří Němec mesto@adamov.cz 516 499 622 775 170 869

Tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová tajemnik@adamov.cz 516 499 623 723 010 631

Odbor sociálních a  správních 
věcí

Mgr. Dobra Moserová, vedoucí social@adamov.cz 516 499 624 602 788 015

Sociální pracovník Mgr. Simona Tichá simona.ticha@adamov.cz 516 499 625 605 206 656

Sociální pracovník Andrea Pečinková, DiS. andrea.pecinkova@adamov.cz 516 499 625 732 400 777

Matrika a evidence obyvatel Lenka Maláková matrika@adamov.cz 516 499 633 773 990 472

Správa majetku města Ing. René Adámek, vedoucí rene.adamek@adamov.cz 516 499 637 773 990 468

Péče o vzhled města, sportovi-
ště a veřejná zeleň

Ing. Alena Všianská alena.vsianska@adamov.cz 516 499 635 724 862 158

Bytové a  nebytové hospodář-
ství, odpady, MHD

Renata Smítalová renata.smitalova@adamov.cz 516 499 628 773 990 470

Správa GISu, správa archívu, 
propagace, zpravodaj

Lukáš Malý lukas.maly@adamov.cz 516 499 627 602 135 764

Odbor ekonomický Bc. Dita Mašková, vedoucí ekonomika@adamov.cz 516 499 631 728 286 187

Účetní Hana Šebelová hana.sebelova@adamov.cz 516 499 632 739 324 213

Kontrolor Marie Neumanová marie.neumanova@adamov.cz 516 499 632 721 224 035

Mzdová účetní Marie Švábenská uctarna@adamov.cz 516 499 640 739 601 463

Poplatky Silvie Můčková silvie.muckova@adamov.cz 516 499 629 739 601 464

Pokladna Bc. Renata Večeřová renata.vecerova@adamov.cz 516 499 630 773 990 476

Stavební úřad Ing. arch. Běla Garzinová stavebni_urad@adamov.cz 516 499 636 773 990 469

Pečovatelská služba pečovatelky 723 755 352

Městská policie strážník MP mpol@adamov.cz 516 499 638 602 515 387

KONTAKTY
S  ohledem na  zdravotní situaci prosíme využívávejte se zaměstnanci Městského úřadu Adamov především 
telefonní či písemný kontakt.
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s  prázdným topeništěm, z  níž šlehají červené plameny. Nad 
nimi černé kolo s horní ozubenou polovinou. Pod pecí posta-
vená hnědá ostrev o třech sucích. Poměr šířky k délce listu je 
2:3.
Na závěr Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí pro-
dloužení termínu realizace projektu „Rozšíření odborné výuky 
ZŠ Ronovská v Adamově“.

Z jednání Rady města 
Adamova
Na 39. jednání Rady města adamova konaném dne 7. 9. 
2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 19. zase-
dání Kulturně informační komise, které proběhlo 17. 8. 2020, 
a zápis z 5. zasedání Komise podpory komunitního života, kte-
ré proběhlo 31. 8. 2020.
Byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Římskoka-
tolickou farností Adamov, který upřesňuje parcelní čísla po-
zemků a  jejich stávající výměry dle nového geometrického 
plánu.
Rada města Adamova vzala na vědomí žádost o  ukončení 
Smlouvy o nájmu bytu č. 02/2012/B v DPS ze dne 30. 1. 2012 
a schválila její ukončení.
Dále byla schválena Směrnice rektora č. 1/2015, která je sou-
částí žádosti studenta Vysoké školy regionálního rozvoje 
a Bankovní institut – AMBIS, a. s., o možném absolvování pra-
xe u Městské policie Adamov.
Rada města Adamova vzala na  vědomí změnu rozpisu roz-
počtu č. 10/2020 a  dále schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 
11/2020.
Na  závěr byl schválen program 12. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat 16. září 2020.
Na 40. jednání Rady města adamova konaném dne 16. 9. 
2020 Rada města Adamova schválila smlouvy budoucí o zříze-
ní věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s.
Rada města Adamova schválila podobu fotokroniky města 
Adamova za 1. pololetí roku 2020.
Dále Rada města Adamova vzala na  vědomí výzvu ÚZSVM 
k úhradě částky ve výši 21.411 Kč.
Prodejní cena kalendáře města Adamova na rok 2021 byla sta-
novena ve výši 85 Kč.
Na závěr Rada města Adamova schválila rozpis rozpočtového 
opatření.
Na  41. jednání Rady města adamova konaném dne 12. 
10. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 20. za-
sedání Kulturně informační komise, které se konalo 14. 9. 2020, 
zápis z 6. schůze Likvidační komise, která se konala dne 24. 9. 
2020, a zápis z 6. zasedání Komise podpory komunitního živo-
ta, které se konalo dne 8. 10. 2020.
Byla schválena Smlouva o  dílo na  realizaci zakázky „Oprava 
komunikace – Údolní – středový pás garážového bloku“, která 
bude uzavřena se společností GAMA J+P, a Smlouva o zřízení 
věcného břemene, která bude uzavřena se společností E.ON 
Distribuce, a. s.
Dále byla schválena výroční zpráva o  činnosti za  školní rok 
2019/2020 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Adamov.
K  Licenční smlouvě č. FP 49 pro zřízení a  provoz základního 
místa FAMILY POINT místo pro rodinu v Adamově byl schválen 

dodatek, který nastavuje odměnu 4.000 Kč ročně za  poskyt-
nutou licenci.
Vzhledem ke  skutečnosti, že v  Domu s  pečovatelskou služ-
bou na ulici Komenského 1 došlo k uvolnění bytu č. 21, bylo 
přistoupeno k sestavení pořadí žadatelů dle Pravidel pro po-
skytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou o byt 
v tomto domě. Pracovní skupinou bylo na zasedání konaném 
dne 5. 10. 2020 určeno pořadí žadatelů. Rada města vzala po-
řadí žadatelů o byty na vědomí a schválila nájemní smlouvu 
5/2020/B se žadatelem na 1. místě v sestaveném pořadí a v pří-
padě odmítnutí přiděleného bytu tímto žadatelem souhlasí 
s  přidělením bytu a  uzavřením smlouvy s  dalším žadatelem 
postupně dle sestaveného pořadí.
Rada města Adamova schválila poskytnutí neinvestiční do-
tace ve  výši 5.000,- Kč z  rozpočtu města Adamova Spartaku 
Adamov, z. s., na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce 
tenisového oddílu „ADAMOV OPEN 2020“ konané dne 26. 9. 
2020 a  neschválila poskytnutí neinvestiční dotace ve  výši 
6.000,- Kč z rozpočtu města Adamova Spartaku Adamov, z. s., 
na projekt: „Oprava rozvodů elektřiny“.
Dále bylo schváleno přijetí účelové neinvestiční dotace 
z MPSV na zvýšené provozní náklady spojené s výkonem pe-
čovatelské služby města Adamova v  souvislosti s  epidemií  
COVID_19 ve  výši 25.181 Kč na  základě Rozhodnutí č. 1, č. j.: 
MPSV-2020/183292-221.
Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 6/2020 a  byla vzata 
na  vědomí změna rozpisu rozpočtu č. 12/2020 dle písemné-
ho materiálu.
V rámci organizování akce „Pyšníme se svým okolím“ Komisí 
podpory komunitního života Rada města Adamova schválila 
poskytnutí věcných darů.
Na závěr byla schválena smlouva o výpůjčce nemovité věci se 
společností ADAVAK, s. r. o., která si od města Adamov vypůjčí 
část pozemku p. č. 399/2 o výměře cca 2 m2 pro umístění Z-BO-
Xu od společnosti Zásilkovna, s. r. o.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 2. 10. Olga Krausová, 81 rok
 4. 10. Marta Neveselá, 95 roků 
  4. 10. Karel Press, 90 roků
 12. 10. Vlastimil Pilát, 84 roky
 13. 10. Eva Kujová, 70 roků
 15. 10. Libor Pivoda, 84 roky
 16. 10. František David, 84 roky
 17. 10. Eva Tomkovičová, 81 rok
 18. 10. Pavel Vaněk, 86 roků
 20. 10. Zdenka Vojtěchová, 91 rok
 20. 10. Veronika Havelková, 75 roků
 25. 10. Josefa Zemánková, 70 roků
 29. 10. Věra Valoušková, 81 rok
 30. 10. Libuše Hloušková, 85 roků
 31. 10. Viktor Liška, 81 rok

Úmrtí
 23. 9. Antonín Václavek, roč. 1933 
 29. 9. Jana Nejezchlebová, roč. 1945 
 13. 10. Růžena Bambušková, roč. 1926 



4

Pyšníme se svým okolím
S  ohledem na  aktuální zdravotní situaci se Komise podpory 
komunitního života rozhodla nepořádat slavnostní setkání 
Pyšníme se svým okolím, kde byla odměňována ta SVJ, kte-
ré se zapojila do údržby zeleně v majetku města v okolí svých 
bytových domů.
Poděkování jsme pro zapojená společenství přesto připravili 
v podobě malých dárků. Všechna SVJ budou telefonicky kon-
taktována a individuálně bude domluveno předávání.
Společenství, která by se chtěla přihlásit nově do příštího roč-
níku, mohou kontaktovat pana místostarostu Jiřího Němce, 
který jim s přihláškou pomůže.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, 
kteří přispívají svým úsilím k  tomu, aby město Adamov bylo 
krásnější.

Komise podpory komunitního života

Namaluj novoročenku
Kulturně informační komise vyhlašuje soutěž „Namaluj no-
voročenku pro Městský úřad Adamov“. Cílem soutěže je dát 
dětem příležitost namalovat novoročenku, která bude sym-
bolizovat město Adamov. Vítězný obrázek bude použit jako 
podklad pro oficiální novoročenku roku 2021 města Adamova.
Podmínky:
- soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 3 do 15 let, for-
mát obrázku A4, na  zadní straně musí být čitelně uvedeno 
jméno a věk dítěte, kontakt na odpovědnou osobu

- obrázek musí být doručen nejpozději do 16. listopadu 2020 
do 10 hodin na podatelnu MÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 
Adamov nebo na e-mail: lukas.maly@adamov.cz
- výše uvedené údaje jsou MÚ Adamov poskytovány za úče-
lem soutěže „Namaluj novoročenku“ a k případnému zkontak-
tování vítěze soutěže. Údaje nebudou poskytovány třetí oso-
bám ani nebudou podléhat automatizovanému zpracování 
a profilování. Zveřejněny na webu, v Adamovském zpravodaji, 
vystaveny na MÚ budou v rozsahu křestní jméno + věk autora 
obrázku. Po  vyhlášení vítěze nebudou tyto údaje dále zpra-
covávány. Zasláním obrázku do  soutěže odpovědný zástup-
ce souhlasí se zveřejněním obrázku s údaji ve výše zmíněném 
rozsahu. Tento souhlas může vzít kdykoliv zpět.
Vítězné autory odměníme a  jejich novoročenky zveřejníme 
v prosincovém vydání Adamovského zpravodaje.

Smuteční oznámení
Nově byla na webové stránky umístěna sekce aktuálních smu-
tečních oznámení. Najdete je v  menu Informace > Smuteč-
ní oznámení, případně v  Rychlých odkazech na  úvodní stra-
ně. Doplňuje tak klasické umísťování oznámení do  skříněk 
po městě Adamově.

Benjamínci uklízeli
Komise podpory komunitního života a město Adamov by rády 
poděkovaly benjamínkům ze Skautu Adamov za  provedení 
úklidu na náměstí Práce a jeho okolí.
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Kalendář města Adamova na rok 2021 je již v prodeji
Na  četná přání občanů jsme tento kalendář věnovali historii 
Kolonie a Ptačiny. Na ukázku jsme do Adamovského zpravoda-
je vybrali dva obrázky. Kalendář je možno zakoupit na poklad-

ně Městského úřadu Adamov a v MKS u paní Králíčkové (v sou-
časné době doporučujeme předem se domluvit telefonicky).
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Adamov – krajem  
lesů a studánek
Nová kniha paní Jany Nováčkové, věnující se krásám našeho 
města, které mnohdy přehlížíme či často ani nevnímáme, je 
dostupná k prodeji. Je rozdělena do několika částí, kterým je 
věnováno přes 170 stran. V publikaci naleznete více než 450 
barevných fotografií a  je doplněna autorskými verši, které 
opěvují krásnou adamovskou přírodu a všímají si jednání lidí 
v  dnešní společnosti. Cena knihy je 439 Kč. Zájemci o  knihu 
si ji mohou zakoupit na pokladně Městského úřadu Adamov, 
na ulici Pod Horkou 2, nebo po domluvě s paní Nováčkovou pří-
mo u ní (kontakt na paní Nováčkovou: arkturus1@seznam.cz).
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Jana Nováčková 

Zuzana Nováčková

Adamov - krajem 

lesů a studánek

ISBN 978-80-270-7436-5

kniha adamov.indd   172 18.06.2020   13:00:22

20

Krásné, hluboké adamovské lesy,

křížem krážem poznávat vás, to člověka těší.

Vybočit z chvatu a shonu všedního dění,

ve vašem příjemném stínu oddat se snění…

Po červené, modré či žluté značce,

nový obzor rozprostírá se v každičké zatáčce.

Na loukách desítky motýlů září,

srneček zvědavě vyhlíží z mlází,

ve Svitavě volavka nohy si chladí

a sokol na skále příbytek staví.

kniha adamov.indd   20 18.06.2020   13:00:57
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Události ve městě

Velká voda v Adamově
K  třetímu stupni povodňové aktivity vystoupala po  vytrva-
lých deštích voda na řece Svitavě v noci ze 14. na 15. října 2020. 
Voda tak na  některých místech zaplavila silnici druhé třídy 
z Adamova na Brno. Cesta se tak stala zcela neprůjezdnou. Do-
prava byla zkomplikována také v silničním podjezdu železnice 
u kurtů. Zde i přes snahu JSDH Adamov vystoupala voda nato-
lik, že musel být tunýlek do opadnutí vody druhý den uzavřen. 
JSDH Adamov tak kromě vyčerpávání vody z tunýlku musela 
vyjíždět k vozidlům uvízlým v zatopených podjezdech, odstra-
ňování spadlých stromů či odčerpání vody ze sklepa obytného 
domu.
Město Adamov by rádo tímto poděkovalo členům JSDH 
za práci, kterou pro město a jeho obyvatele odvedlo.



9



10

A
B

C

N
a

jd
i 

c
e

s
tu

 s
 ú

s
p

o
rk

o
u

d
o

 s
b

ě
rn

é
h

o
 b

o
x

u
 

P
o

m
o

z
 k

a
m

a
rá

d
ů

m
 S

v
ě

tl
a

n
ě

, 

N
e

o
n

o
v

i 
a

 L
u

m
ié

ro
v

i 
n

a
jí

t 
s

p
rá

v
n

o
u

 

c
e

s
tu

 d
o

 s
b

ě
rn

é
h

o
 b

o
x

u
, 

k
a

m
 

v
y

s
lo

u
ž

il
é

 z
á

ři
v

k
y

 p
a

tř
í.

K
a

ž
d

á
 z

á
ři

v
k

a
 t

o
ti

ž
 o

b
s

a
h

u
je

 n
e

p
a

tr
n

é
 

m
n

o
ž

s
tv

í 
rt

u
ti

, k
te

rá
 j

e
 n

e
b

e
z

p
e

č
n

á
 p

ro
 ž

iv
o

tn
í 

p
ro

s
tř

e
d

í 
a

 m
u

s
í 

s
e

 z
li

k
v

id
o

v
a

t 
e

k
o

lo
g

ic
k

y.
 

O
p

ra
v
d

o
v

ý
 s

b
ě

rn
ý

 b
o

x
 n

a
jd

e
š

 n
a

 m
ě

s
ts

k
é

m
 

ú
řa

d
ě

, v
 k

a
ž
d

é
m

 v
ě

tš
ím

 o
b

c
h

o
d

ě
, n

e
b

o
 

p
ro

d
e

jn
ě

 s
 e

le
k

tr
o

n
ik

o
u

. 
S

p
o

le
č

n
o

s
t 

E
K

O
L

A
M

P
 

v
 Č

e
s

k
é

 r
e

p
u

b
li

c
e

 p
ro

v
o

z
u

je
 c

e
lk

e
m

 u
ž

 v
íc

e
 

n
e

ž
 4

2
0

0
 s

b
ě

rn
ý
c

h
 m

ís
t.

 

1

2 3

A
B

C



11

Vzpomínky

Kultura

Dne 2. 11. by se dožila 
naše maminka, babička 
a  prababička, paní Růže-
na Plchová, 90 roků.

Stále vzpomínají dcery 
Zdena a Jana s rodinami

Čas letí a  ty jsi tu stále 
s námi – v našich srdcích.
Dne 3. listopadu uplyne 
již 20 roků, kdy od  nás 
nečekaně odešel ve věku 
17 let náš milovaný syn, 
bráška a  vnuk, Pavlík 
Kala.
Kdo jste ho znali a  měli 
rádi, věnujte mu spolu 
s  námi tichou vzpomín-
ku.

S láskou vzpomínají 
rodiče a sestra Zdenka.

Dne 3. listopadu uplynu-
lo 10 let, co nás navždy 
opustil pan Hynek Tesař.

S láskou vzpomíná 
manželka, dcera 
a syn s rodinami

16. listopadu je tomu 20 
let co nás opustil náš dra-
hý manžel, tatínek a  dě-
deček pan Josef Hnáto-
vič.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Vzpomíná celá rodina.

Dne 27. 10. uplynulo 4. 
smutné výročí od  úmrtí 
manžela, tatínka, dědečka 
a kamaráda, pana Jaroslava 
Kolčavy.
Děkujeme všem, kdo mu 
spolu s  námi věnují tichou 
vzpomínku.

S láskou stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Zármutek je jako oceán,
přichází ve vlnách,

ustupuje a zaplavuje 
jako odliv a příliv.

Někdy jsou jeho vody 
klidné, jindy drtivé.

Jediné, co můžeme dělat,
je naučit se v nich plavat.

Dne 29. listopadu si připo-
meneme již čtvrté smut-
né výročí, kdy nás opustila 
naše milovaná Květoslava 
Kubcová.

S láskou a úctou navždy 
vzpomínají manžel 

Zdeněk, dcera Renáta 
a syn David s rodinami.

Rozhodnutí  
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro 
brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií 
koronaviru COVID-19
Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 
a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. říj-
na 2020 č. 996 o  přijetí krizového opatření, vydal brněnský 
diecézí biskup Vojtěch Cikrle dne 9. října 2020 toto rozhodnutí:
„Protože s  platností od  12. října 2020  je na  bohoslužbě 
povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvo-
lání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na ne-
dělní bohoslužbě. U  svateb a  pohřbů je od  pondělí 19. října 
2020 povolena účast maximálně 30 osob.“
Dále se ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modli-
tební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných 
prostorách římskokatolické církve na území brněnské diecéze, 
při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Všechna před-
chozí hygienická opatření zůstávají v platnosti.
Z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svita-
vou budou opět probíhat přímé přenosy nedělních bohoslu-
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Informace z MKS Adamov
V  současné době došlo ke  zrušení, přesněji posu-
nu termínů u všech plánovaných akcí a aktivit po-
řádaných také Městským kulturním střediskem 
Adamov. Věříme, že vám kultura chybí stejně jako 
nám všem. Proto i přes všechna (v tuto dobu plat-
ná) nařízení „pracujeme” na přípravě nových a rea-
lizaci odložených akcí. Protože se situace průběžně 
mění, může u zde avizovaných pozvání po vydání 
listopadového Zpravodaje dojít opět ke  změnám, 
popřípadě dalšímu odkladu.
Prosíme vás proto, abyste si na  webových strán-
kách MKS ověřili, zda se plánované akce skuteč-
ně konají, zda nedošlo ke  změně provozní doby 
v knihovně apod. Průběžně vás o situaci informu-
jeme také prostřednictvím městského rozhlasu.

Děkujeme a těšíme se na vás!

žeb, a to vždy v 10 hod. Odkaz na přenos najdete na https://
www.mseonline.cz/ a na Televize Bílovice (a na jejím Youtube 
kanálu). Po mši svaté v Bílovicích se bude podávat svaté přijí-
mání v kostele jednotlivcům do 12 hod. Kostel bude bývat přes 
den otevřený k osobní adoraci. Modleme se posvátný růženec 
na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba rů-
žence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, 
který je vždy k  dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě 
na  tento úmysl každý večer ve  20 hod., ať sami či společně 
v rodinách.

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/

 Î 5. listopadu 2020
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6
Začátek v 10:00 hodin
Vstupné 45 Kč
DOPOLEDNE S POHÁDKOU – TROJLÍSTEK POHÁDEK 
/O Otesánkovi, O Budulínkovi, Hrnečku vař!/
Účinkuje Divadýlko Mrak
Na motivy klasických pohádek napsali: Yvonna Kršková a Jan 
Prokeš. Veselá pohádka, která je plná nečekaných i očekáva-

ných zvratů. Dramatické si-
tuace jsou zjemněné notnou 
dávkou humoru, to celé sple-
teno známými písničkami 
od  táboráků a  vše propleteno 
psanými i  nepsanými zákony 
chování lidí v přírodě a k příro-
dě.  Propojení činohry, využití 
polomasek a použití 18 loutek 
nejrůznějších druhů, špetka strachu a legrace, to vše ve stylu 
country – neobvyklé spojení, které ale nic neubírá na poetice 
české pohádkové klasiky ani stylu hry Divadýlka Mrak.

 Î 5. listopadu 2020
Salonek MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
Začátek v 17:30 hodin
Vstupné 40 Kč
PŘEDNÁŠKA ING. ALEŠE SVOBODY: PODZEMÍ 
POD ZELNÝM TRHEM PODRUHÉ...
Při krásném a zajímavém vy-
právění Ing.  Aleše Svobody 
o  odkrývání podzemí pod 
Zelným trhem v září t.r. jsme 
se dohodli, že v povídání bu-
deme pokračovat v  říjnu. Ří-
jen nevyšel, tak snad listopad 
vyjde a  my společně zavítá-
me do  brněnského podzemí 
prostřednictvím přednášky, 
kterou si pro vás opět připravil Aleš Svoboda. 

 Î 7. listopadu 2020
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
Začátek v 17:45 hodin
Vstupné 140 Kč
VEČER S TOMÁŠEM MATONOHOU 
Podrobnosti na samostatné pozvánce.

 Î 12. listopadu 2020
Salonek MKS Adamov, 
Opletalova 22 /Ptačina/
Začátek v 17:00 hodin
Vstupné 30 Kč
TEN DĚLÁ TO A TEN 
ZAS TOHLE...
Trojice hostů se zajímavým 
povoláním nebo koníčkem 
je připravena si s vámi po-
vídat při tradičním setkání u kávy.

 Î 27. listopadu 2020
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
Začátek v 10:00 hodin
Vstupné 45 Kč
DOPOLEDNE S POHÁDKOU – TETINY 
A DĚTIČKY - VE SVĚTĚ JSOU JEDNIČKY 
Účinkují Brněnské písničkové 
tetiny + Sandra Riedlová
Aneb tetiny ve světě... S velkou cestovatelskou osobností pro-
cestují všechny kontinenty, ale nakonec se rády vrátí zase 
domů.
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 Î 30. listopadu 2020 
Městské divadlo Brno 
Začátek v 19:00 hodin 
ZÁJEZD NA NOVÝ MUZIKÁL “PRETTY WOMAN” 
Na 30. listopadu t.r. připravuje MKS Adamov další zájezd 
do  Městského di-
vadla Brno, kde by 
měl mít na  konci  
října svoji premié-
ru muzikál Pretty 
Woman. Těšit se 
můžete na  Petra 
Gazdíka, kterého 
alternuje Petr Ště-
pán a Hanu Holišo-
vou / v  alt. Světla-
nu Janotovou. 
Cena zájezdu: 840 Kč, děti, studenti a senioři 583 Kč. 
Pohledná, milá a chytrá dívka z velmi chudých poměrů se se-
tká s bohatým, okouzlujícím, ale trošku snobským mužem. Ač-
koli je dělí propastné společenské rozdíly, zamilují se do sebe 
a jeden druhého změní. Tentokrát se nejedná o pohádku o Po-
pelce, ale jde o příběh, který je stejně oblíbený a všeobecně 
známý. Stačí snad jen dodat, že hlavní postavy této romantic-
ké love story se jmenují Vivian a  Edward, ona je prostitutka 
a on businessman, a už se každému vybaví film z roku 1990, 
ve kterém zazářili Julia Roberts a Richard Gere. Americká fil-
mová komedie režiséra Garryho Marshalla je bezpochyby jed-
ním z nejoblíbenějších snímků devadesátých let, byť vznikla 
na jejich začátku. S rozpočtem 14 miliónů dolarů a výdělkem 
463 miliónů patří i mezi kasovní trháky a Julii Roberts přines-
la nejen Zlatý glóbus, ale nastartovala i její hvězdnou kariéru.

A co ostatní akce, které byly 
naplánovány?
Určitě vás o ně nepřipravíme, ale podle možností účinkujících 
vám je nabídneme v jiných termínech. Těšit se můžete na:
 • další soutěžní odpoledne pro seniory,
 • pohádku v podání Dobře naladěného divadla Praha,
 • koncert vážné hudby,
 • setkání s  Jaromírou Vítkovou při představení filmu o  svaté 
Anežce České,
 • zájezd do kina na dokument o Karlu Gottovi nazvaný “Karel”,
 • křest nového CD písničkářky Sáry Nové...

Salon adamovských 
výtvarníků 2020
Stejná situace – v tuto chvíli nevíme, co bude či nebude v pro-
sinci možné, se týká také tradiční prosincové výstavy, na které 
vám představujeme adamovské výtvarníky. Pokud by nebylo 
možné uspořádat akci s tradiční vernisáží, rádi bychom pro vás 
výstavu připravili i  tak. Může se stát příjemným cílem vašich 
individuálních procházek a výletů.
Budeme proto rádi, když se nám ozvete vy, kdo byste na vý-
stavu zapůjčili svoje výtvarné a jiné práce. Výstava by se měla 
uskutečnit v době od 6. do 15. prosince t.r.

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.
cz nebo na telefonu 607 518 104.

Děkuje Jitka Králíčková, MKS Adamov

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU v Adamově

Na základě rozhodnutí pořadatelů akce (Městského kultur-
ního střediska Adamov, města Adamov a  Farnosti Adamov) 
upouštíme v letošním roce od tradičního slavnostního rozsví-
cení vánočního stromu v našem městě spojeného se setkáním 
obyvatel města.
O vlastní strom, který pro nás všechny k vánočnímu času ne-
odmyslitelně patří, však nepřijdete. Opět pro vás bude rozsví-
cen na prostranství u kostela. Zástupci pořadatelů akce pro 
vás od stromu natočí pozdrav, který najdete na webu MKS a 
města Adamova.
Věříme, že v roce 2021 se vrátíme ke všemu, co běžně provází 
adventní čas v Adamově. Děkujeme za pochopení.
Budeme rádi, když ke stromu zavítáte spolu s rodinami, vy-
fotíte se zde a fotografie nám zašlete. Zveřejníme je na webu 
Městského kulturního střediska Adamov třeba i s případným 
pozdravem adamovským spoluobčanům.
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sál MKS Adamov, Opletalova 22                         7. listopadu 2020
/sobota/

Rezervace vstupenek v 17:45 hodin
na telefonu 607 518 104

Vstupné: 140 Kč 
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VZPOMÍNKA
Martin Havelka  * 10. 7. 1958 †  2. 10. 2020

Poslední rozhloučení – MDB 11. 10. 2020       Použité fotografie – Tino a Jef  Kratochvílovi

Letošní rok je jiný - plný událostí, které nás vždy překvapí a zaskočí. Je plný odchodů vzácných lidí, kteří 
byli nějakým způsobem spjati s adamovskou kulturou. Smutná zpráva dorazila i v říjnu. Tentokrát to bylo 
obzvlášť předčasně...
Ve věku 62 roků zemřel v Brně oblíbený divadelní a filmový herec – Martin Havelka, člen divadelního 
souboru Městského divadla Brno.
Pamatuji si na začátky našich zájezdů do divadel, kdy byl Martin členem Divadla Husa na provázku. Jeho 
jméno bylo vždy “tahákem”.  Stačilo, abychom v obsazení našli jméno Martin Havelka, a věděli jsme, že se 
díky jeho hereckému umění budeme u komedie skvěle bavit, nebo žasnout nad jeho ztvárněním rolí 
dramatických. Provázeli jsme ho na jeho umělecké cestě přes Národní divadlo Brno až na činoherní 
i hudební scénu  Městského divadla Brno, posledního Martinova působiště.
Martin Havelka - “herec z Brna”, jak se pod všechny svoje zprávy a dopisy podepisoval, patřil také mezi ty, 
kteří ochotně podporovali adamovskou kulturu. Možná si vzpomenete na setkání při besedě v Adamově, 
nebo při podpoře akce Celé Česko čte dětem, kdy Martin četl adamovskému dětskému publiku z jeho 
oblíbené knížky z dětství, nebo jste se zapojili do Salonu adamovských fotografů, jehož byl dvakrát 
patronem, nebo jste se s tímto skvělým hercem setkali na výstavě jeho dřevořezeb a soch u nás, a nebo 
jste patřili mezi ty šťastné, které Martin pozval jako osobní hosty do MDB na představení Sluha dvou pánů, 
ve kterém exceloval. Byl vždy plný pozitivní energie, doprovázel ho milý úsměv a měl ještě spoustu plánů. 
Bohužel, vážná nemoc způsobila jeho předčasný odchod.
Martin bude chybět nejen své rodině, hereckým kolegům a přátelům, ale vzpomínat na jeho krásné role 
v divadle i ve filmu budeme také my v Adamově.   
Z Martinova působení v Městském divadle Brno...

Zkrocení zlé ženy
Mamma Mia            

Sluha dvou pánů
O myších a lidech

Přelet nad kukaččím hnízdem
Koločava          
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Měsíc zpátky v MKS proběhlo
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Ze školních tříd
Podzimní poklad
Ani ve školce se nedějí věci jen tak, bez ladu a skladu. A pro-
tože nastal podzim, což je dětmi velmi oblíbené roční období, 
pustili jsme se do podzimní tematiky vědecky. Společně jsme 
si vytvořili myšlenkovou mapu. Děti měly za úkol říkat vše, co 
je napadne, když se řekne podzim. Poté, co jsem nekompro-
misně zavrhla, že typicky podzimní kratochvíle je sáňkování 
a to, že děláme anděly ve sněhu, protože toto už bohužel ne-
můžeme většinou provozovat ani v zimě, neprošlo ani koupá-
ní v rybníce, i když nic proti otužování… a podobné odvážné 
nápady, jsem do naší myšlenkové mapy vepsala opravdu tra-
diční činnosti a asociace na naše téma. Ochlazuje se, zkracuje 
se den, často prší, fouká vítr, pouštíme draky, dozrává spousta 
ovoce, zeleniny, různých plodů, padá listí. No, a když padá listí, 
tak se s ním dá dělat spousta věcí. Brouzdat se v něm, vnímat 
jak nám šustí pod nohama, anebo se dá nakupit na hromadu 
a  potom ho vyhazovat do  vzduchu a  nechat na  sebe padat. 
Taky je fajn, říkaly děti, do takové hromady skákat. Takže jsme 
vyrazili. Cílem byla vycházka do  lesa, kde zrealizujeme náš 
plán a  splníme si jeden bod z  myšlenkové mapy. Nakupíme 
pořádnou hromadu listí a užijeme si to. Jenže než jsme mohli 
začít s původním záměrem, přišly děti s něčím jiným, a to na-
prosto úžasným. Našly něco daleko zajímavějšího než spadané 
listí hodné k nakupení. A to poklad. Pak se vlastně ukázalo, že 
to nebyl poklad v pravém slova smyslu. Byla to kost dinosau-
ra. A to je něco! Začal archeologický výzkum. Děti za pomoci 
speciálních, blíže nespecifikovaných nástrojů, očišťovaly tuto 
vzácnost a diskutovaly nad ojedinělým nálezem. Bylo potřeba 

zodpovědět spoustu palčivých otázek. O jaký druh dinosaura 
jde, jak byl zhruba veliký, čím se asi živil? Teď aspoň sami vidí-
te, co se může skrývat v místním adamovském lese. Nevěříte? 
Tak tam zkuste s dětmi taky vyrazit a nebudete se stačit divit.

Mgr. Ivana Drlíková 
MŠ Jilemnického

Ze sportu
Ohlednutí za vycházkou 
do Bohutic
Za  pěkného ale větrného počasí se vydalo 15 turistů na  vy-
cházku z Rakšic do Bohutic. Lesní cestou jsme došli na červe-
nou turistickou značku, která nás dovedla k  soše sv. Václava 
z 18. stol. a poté k Lurdské jeskyni. O výstavbu repliky jeskyně 
podle francouzské obce Lourdes se zasloužil místní farář An-
tonín Prášek.
Pak následovala návštěva zámku, kde je instalována muzejní 
expozice Bohutické křížové cesty.
Unikátní křížovou cestu s 55 sochami v životní velikosti zho-
tovil ze dřeva libanonských cedrů kutnohorský řezbář Bohu-
mil Bek a  malíř Eduard Neumann. Sochy se téměř zázrakem 
zachovaly do  dnešních dnů. Navrácení se uskutečnilo v  roce 
2007, kdy byly na dobu 25 let zapůjčeny bohutickému obecní-
mu úřadu, jenž zajistil jejich nákladnou rekonstrukci, obnovu 
a umístění v zámecké expozici. 
Další naše kroky vedly k  barokní soše sv. Michaela, která je 
umístěna na návrší s krásným výhledem na vinice a Pálavské 
vrchy. 

Mezi vinicemi jsme došli na  nádraží, vycházka měřila 8 km, 
vedla Irena Antoszewska.
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Memoriál Mirka KONEČNÉHO
Tenisový oddíl Spartaku Adamov, z.s. pořádal dne 7. 10. 
2020 turnaj seniorů ve čtyřhrách, pod názvem Memori-
ál Mirka KONEČNÉHO jako první ročník bývalého hráče, 
trenéra a předsedy tenisového oddílu v Adamově. 
Tentokrát se dostavili pouze  domácí hráči  v  počtu 11. 
Hned na začátku odstoupili 2 hráči pro zranění. Z tohoto 
důvodu posílil soutěžící jeden mladší hráč, aby byl sudý 
počet a 5 dvojic.
Po  vylosování čekal na  každou dvojici maraton čtyř zá-
pasů. Zvítězila dvojice Zdeněk Pisk a  Pavel Zelený, před 
Františkem Blahou a  Michalem Drongem. Třetí skončila 
dvojice Ivan Štrajt a Milan Drahovzal.
Ještě před turnajem všechny hráče čekalo velké překva-
pení v podobě dcery Mirka  Konečného paní Hanky, která 
donesla spoustu darů a cen pro hráče, za které moc a moc 
děkujeme.
Turnaj se vydařil a již teď se těšíme na další ročník. 

za tenisový oddíl 
Honza Bartošík

Judo klub Samuraj  
Adamov informuje
Turnaj Adamov 3.10.2020
V sobotu 3. října se místní sokolovna stala opět místem 
konání Velké ceny Adamova. Letošní již 5. ročník, jejímž 
pořadatelem byl oddíl Judo klub Samuraj Adamov, se 
nesl v  duchu covid opatření ( dezinfekce, místa k  seze-
ní, roušky …). Přesto, nebo možná právě proto se prv-
ní natěšení bojovníci začali scházet již před  8. hodinou. 
Na startovní listinu turnaje se celkem zapsalo 253 judistů 
z 33 oddílů. Nejvzdálenější vážili cestu až z Prahy, Rožno-
va pod Radhoštěm a Šternberku. První boje začaly 10:30 
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hodin kategorií mini mláďat (7–8 let). Pro mnohé z nich 
se jednalo o první turnaj v jejich sportovní judistické ka-
riéře. Následovali souboje mláďat (9 –10 let). Pro mladší 
žáky byl tento otevřený turnaj poslední možností k získá-
ní bodů potřebných pro kvalifikaci na Přebory České re-
publiky. Letošní zvláštností a jistě i zkvalitněním turnaje 
byla skutečnost, že zde body do svých ranklistů získáva-
li i judisté ze Zlínského kraje, jejichž domácí turnaje byly 
kvůli covid zrušeny. Souběžně s nimi se prali i starší žáci, 
jejichž zápasy byly krajským přeborem JMK. Z  adamov-
ských judistů si nejlépe vedli Iva Sedláková – 3. místo, Ma-
rek Frňka – 2. místo a Ondřej Kubík – 3. místo. VCA se stala 
i místem praktických zkoušek pro nové rozhodčí. 
 Pořadatelé touto cestou děkují za  pomoc při převozu 
tatami Technickým službám Adamov, Sokolu Adamov 
za zapůjčení tělocvičny a zázemí, městu Adamov za pod-
poru a  technickou pomoc při zajištění turnaje a  oddílu 
Judo BEF Home Blansko za pomoc při organizaci.

 J. Tyl

Z dění v oddíle Samuraj
Podzimní sezonu jsme zahájili již tradičním soustředěním 4. 
– 6. září v hale SOKOL Adamov. Toto soustředění je u malých 
judistů velmi oblíbené. Zúčastnili se ho sportovci z Adamova, 
Babic nad Svitavou, Bílovic nad Svitavou, Blanska. Svoji sezonu 
zde letos zahájili i zástupci oddílu Veselí na Moravě a Dolních 
Kounic. Své zastoupení zde měl i oddíl Academy Praha.

Začátečníci se učili základy, procvičovali chvaty a skládali své 
zkoušky na žluto-bílý pásek. Všichni úspěšně a je tedy na mís-
tě gratulace. Pro pokročilou závodní partu bylo toto soustře-
dění přípravou na kvalifikační turnaje Brno Cup a Velkou Cenu 
Adamova. Ale soustředění není jen JUDO a boj. Je to též zába-
va, kamarádství a nové zážitky. Střelba z luku, ze vzduchovky, 
netradiční míčové hry a večerní promítání pohádek. 
Je již tradicí, že soustředění končí turnajem, na kterém si mo-
hou judisté prakticky vyzkoušet nové techniky.

 J . Tyl
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Adamov Open 2020
Konání otevřeného tenisového turnaje ve  čtyřhře, v  pláno-
vaném termínu 26. září, zhatila nepřízeň počasí. V tento den 
od nočních hodin silně pršelo a ráno byly oba kurty skryty pod 
hladinou vody. Proto byl stanoven náhradní termín, a to na 10. 

října. V tomto termínu se již počasí slitovalo a turnaj se mohl 
odehrát. Nicméně při zakončení turnaje a vyhlašování výsled-
ků se z  oblohy spustily provazce vody. To však již předchozí 
hladký průběh turnaje nemohlo narušit.
Turnaj probíhal stejně jako v  minulých ročnících. Po  vyloso-
vání odehrály dvojice zápasy ve  dvou základních skupinách 
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systémem každý s  každým. Pak už následovala vyřazovací 
část. V  odpoledních hodinách turnaj gradoval semifinálový-
mi zápasy, bojem o  třetí místo a  závěrečným velkým finále. 
Boj o třetí místo svedly velmi zkušené dvojice Kurz – Poulíček 
a Otáhal – Lovčík. Vítězně z tohoto souboje vyšla dvojice Otá-
hal - Lovčík a získala pomyslnou bronzovou příčku.
Tato dvojice z Velkých Pavlovic triumfovala v celkovém pořa-
dí v  několika předchozích ročnících. Účast ve  finále si vybo-
jovaly zaslouženě dvojice zastupující mladší generaci, Jarůšek 
– Šmíd a Hloušek – Zemánek. Po tvrdém boji si vítězství v pá-
tém ročníku, již tradičního turnaje, odnesla dvojice Jarůšek – 
Šmíd těsným poměrem 7:6. Poháry za druhé místo si odnesli 
Hloušek – Zemánek.
Pořadatelé děkují všem zúčastněným hráčům za skvělé výko-
ny a těší se na setkání v dalším ročníku. Za výbor tenisového 
oddílu Spartaku Adamov, z. s., Viktor Dyk.

Svatováclavské koulení 
ve Valšovicích
Tradičního Svatováclavského koulení se i  přes výraznou ne-
přízeň počasí zúčastnilo 46 dvojic z  Čech, Slovenska, Polska 
a  dokonce Slovinska, což z  turnaje učinilo opět mezinárodní 
sportovní utkání.
Nicméně nepřízeň počasí byla tak značná, že poprvé za 16 let 
co jezdím na  petanque turnaje, musel být začátek odložen 
o  hodinu a  půl. Poté se skutečně začalo na  velmi podmáče-
ném terénu, což ovlivnilo kvalitu hry, nicméně podmínky byly 
pro všechny stejné.
Hrálo se na  4 kola švýcarským systémem a  poté postupem 
do KO16. Turnaje se zúčastnilo 5 hráčů Petanque Fenyx Ada-
mov. Jiří Němec hrál spolu s  Františkou Karáskovou z  Hrode 
Krumsín, Karel Mrlina spolu s Jiřím Ulmanem z TOP Orlová, Pa-
vel Král spolu s Martinem Jakešem z místního SKP Hranice-Val-
šovice. Jedině Zdeněk Handl hrál spolu s Kamilem Řeřuchou 
a tvořili tak jednotnou adamovskou dvojici.
Po 4 kolech švýcara skončil na skvělém 1. místě Pavel Král spo-
lu s Martinem Jakešem se 4 výhrami a nejlepším skóre. 17. těs-
ně za postupující 16  skončil Karel Mrlina spolu s Jiřím Ulma-
nem, 25. skončili Zdeněk a  Kamil a  38. Jirka s  Fanynkou. Ka-
rel a Jirka se rozhodli nedohrávat, a  tak obsadili celkové 20., 
resp. 39. místo. Kamil se Zdenkem uhájili v dohrávkách hezké 
25.místo. Pavel Král s Martinem Jakešem si v KO16 nejprve po-
radili s týmem Starobrněnského PK (Strouhal) 10:8. Poté však 
podlehli týmu Pánek-Motl z Hrode Krumsín 3:13 a pokračovali 
tak v dohrávkách, kde nakonec po skvělém výkonu 13:6 proti 
domácím Kutý-Maslan obsadili konečné páté místo.
Děkujeme pořadatelům za skvělý turnaj.
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Střípky z historie 
adamovského sportu, 41. díl
Rokem 1990 se činnost oddílu lyžování prakticky zastavila. 
Pravdou je, že se jednalo o třetí zimu, kdy napadlo v Adamově 
velmi málo sněhu. Skončilo dříve četné referování o dosaže-
ných výsledcích v týdeníku místního závodu Směr. Ještě v ro-
cích první poloviny devadesátých let vycházely v něm obsáh-
lejší články o vícedenních cyklistických výpravách členů oddí-
lu do zahraničí jako např. do Barcelony v době, kdy v ní v roce 
1992 probíhaly letní olympijské hry. Oddíl byl ještě dlouho ve-
den ve Spartaku jako živý s tím, že jeho náplní jsou především 
zmíněná letní cyklistická putování. Jeho předsedou byl v těch-
to letech Radek Peterek. Naposledy byl oddíl lyžování uveden 
ve zprávě Spartaku pro místní kroniku v roce 2001.
Cyklistické výjezdy členů lyžařského oddílu měly nesporně 
svoji sportovní hodnotu, neobsahovaly však složku soutěžní. 
Ale i na této úrovni se v minulých letech v Adamově cyklistika 
provozovala.
Oddíl cyklistiky fungoval ve Spartaku přes dva roky v polovině 
šedesátých let. O jeho založení na jaře roku 1965 se zasloužil 
pan Svačina, který se přistěhoval do Adamova do nově posta-
veného monobloku na Horce. Jezdeckou základnu oddílu tvo-
řili starší žáci a dorostenci. Závodů v kraji se zúčastnili zejména 
Jindřich Rybár, Dušan Veselý, Vratislav Pečenka a  Jiří Weiter. 
Omezený rozpočet adamovského oddílu způsoboval, že zá-
vodníci postupně přecházeli do  oddílu ČKD Blansko, až čin-
nost oddílu v místním Spartaku byla v srpnu roku 1967 ukon-
čena. Adamovští odchovanci si v dresech blanenského oddílu 
vyjeli na závodech několik velmi dobrých umístění.
Dorostenec Dobrovodský se stal jako reprezentant ČKD v led-
nu 1966 přeborníkem Jihomoravského kraje v terénní cyklisti-
ce a na přeboru republiky i přes pád v posledním kole obsadil 
dvanácté místo. Jiří Weiter byl v roce 1970 členem vítězného 
družstva staršího dorostu na mistrovství Moravy. Na mistrov-
ství Československa o  dva týdny později mělo toto družstvo 
stupně vítězů na dohled, i když v důsledku pádu jednoho čle-

na projelo skoro polovinu tratě ve třech. Za ČKD úspěšně jezdil 
také V. Pečenka. Jindřich Rybár po absolvování vojenské pre-
zenční služby v Dukle Brno odešel jezdit za oddíl ze Třince.
Soutěžní cyklistická činnost v  Adamově, avšak bez zapoje-
ní do sportovních svazových struktur, se ještě krátce vyskyt-
la v první polovině devadesátých let. V letních měsících roku 
1993 zorganizoval Radek Janků sérii čtyř závodů pod názvem 
Adamovská cykloliga. Tvořily ji dva závody s hromadným star-
tem o  délce přibližně 60 km a  dvě časovky, z  nichž jedna se 
jela podle řeky Svitavy a  měla obrátku v  Bílovicích a  druhá 
do vrchu s cílem na Útěchově. Centrem závodů byla adamo-
vská restaurace Výhybka. Celkem se alespoň jednoho závodu 
zúčastnila čtyřicítka cyklistů, kromě domácích též z  Blanska, 
Bořitova, Brněnce, Kuřimi či Vyškova. Vítězem cykloligy v roce 
1993 se stal Zdeněk Novák z Adamova, jenž také vyhrál jeden 
ze závodů. V dalších závodech zvítězili Kalina z Brněnce, Petr 
Novotný z Blanska a Pavel Matuš z Brna. V roce 1994 byl zveřej-
něn jen referát o časovce do Bílovic, v níž nejrychlejší čas zajel 
Pavel Pavlák z Rostexu Vyškov.
Přejděme nyní k  dalšímu sportu. V  šedesátých a  sedmdesá-
tých letech minulého století dávali o sobě hodně vědět gym-
nasté ze spartakovského odboru ZTV, resp. ZRTV, což byla 
zkratka pro základní a  rekreační tělesnou výchovu. Sportov-
ní příprava v odboru navazovala v mnohém na činnost Soko-
la z první poloviny 20. století a na vedení tréninku se podíleli 
ti, kteří v  této sportovní organizaci v  mládí začínali. Jednalo 
se zejména o pány Jana Švandu, Vladimíra Fialu, Miloslava Ko-
peckého a Oldřicha Pačovského.
První tři byli členové poslední sestavy tzv. akrobatické troj-
ky z konce padesátých let, která předváděla veřejnosti svoje 
umění v rámci programu různých oslav i v odborářských sou-
těžích na  republikové úrovni. Individuálně se z  ní závodně 
prosadil především J. Švanda, o němž se např. můžete dočíst 
ve vzpomínkách paní Kejíkové, které byly zveřejněny v Ada-
movském zpravodaji v říjnu roku 2006. Doplnil bych je jedním 
konkrétním údajem, na který jsem narazil v novinách z  roku 
1937. V listopadu se tehdy uskutečnil závod mužů o prvenství 
Československé obce sokolské na hlavním nářadí a prostných, 
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a to v povinných a volných sestavách. Zúčastnilo se ho 37 zá-
vodníků z  21 žup a  tehdy dvaatřicetiletý J. Švanda na  něm 
v celostátní konkurenci obsadil výborné šesté místo. Pro za-
jímavost uvádím, že před ním na druhém místě skončil Václav 
Hudec, bratr olympijského vítěze ve cvičení na kruzích z roku 
1936 Aloise.
Počátkem roku 1965 bylo tajemníkem TJ Spartak oznámeno 
ustavení nového oddílu sportovního gymnastiky mládeže. 
Oddíl byl uváděn do roku 1968. V roce 1966 se zúčastnili jeho 
členové krajského přeboru žáků ve  sportovní gymnastice, 
na kterém se mezi 35 účastníky umístili Michal Kopecký na 6., 
Petr Knecht na 13. a Václav Vácha na 16. místě. Z dívek si v tom-
to oddílu dobře vedly Boh. Reinischová, Jana a Slávka Chrásto-
vy, Hana Uhlířová a Lenka Kopecká.
O  další činnosti existuje mnoho zpráv počínaje rokem 1971. 
Nejlepší členové adamovského odboru se po  celá sedmde-
sátá léta účastnili okresního přeboru odborů ZRTV a na rozdíl 
od soupeřů startovali v kategoriích od nejmladších po dospě-
lé. Pravidelná příprava na tyto závody začínala pod vedením 

zkušených cvičitelů na  podzim předchozího roku, samotný 
okresní přebor se konával obvykle ve  druhé polovině břez-
na. Největšími konkurenty jim byli gymnasté z Metry Blansko. 
Nejlepší závodníci z tohoto přeboru pak reprezentovali okres 
na krajském přeboru odborů ZRTV a pak také v utkáních s dru-
žebním okresem Ústí nad Orlicí. Soutěže se nekonaly v  roce 
1975, kdy se veškerá činnost soustředila na  nácvik spartaki-
ádních skladeb a  jejich předvedení na  hromadných vystou-
peních.
Z těch, kteří se prosadili na první místa v okrese a kraji a na zá-
vodech se objevili hned na samotném počátku sedmdesátých 
let, si zaslouží být uvedeni Václav Vácha, Lenka Kopecká, Aleš 
Košťál, Lenka Červená, Helena Ondráčková, Miloš Voráč, Da-
niel Svoboda, Miloslav Kopecký ml. a  Zdeněk Svítil. Většina 
z nich na soutěžích startovala po celou dekádu. K nim se poz-
ději připojili především Vladimíra Svobodová, Soňa Blažková, 
Jiří Dostál, Vratislav Kučera, Karel Konečný a Eduard Hofmann.

-dtk-

INZERCE

Jídelní lístek restaurace „HRADNÍ“
rozvoz zdarma

od 10:30 do 13:00
objednávky na telefonu 703 529 097
polední menu 95,- menu box 12,-  

 
Dovezeme až k vám domů do boxu  

či jídlonosiče :)
2.11.-6.11. 2020

Pondělí 2.11.
Polévka: Kmínová s vejcem (1,3,9,)

I: Kuřecí Cordon Bleu, domácí americké brambory, tatarka (1,3,7,9)
II: Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou (1,7,9 )

Úterý 3.11.
Polévka: Hrstková (1,9)

I: Vepřový závitek plněný zelím a anglickou slaninou, dušená rýže (1,9)
II. Pečená kuřecí křidýlka, česnekový dip, pečivo (1,3,7,9)

Středa 4.11.
Polévka: Kuřecí vývar s nudlemi (1,3,9)

I: Domácí sekaná, bramborová kaše, zelný salátek (1,7,9)
II:  Boloňské špagety s hovězím masem, sypané parmazánem (1,7,9)

Čtvrtek  5.11.
Polévka: Italská s rýží (1,9)

I: Srbské vepřové rizoto, sypané sýrem, okurek (1,7,9)
II: Hovězí znojemská pečeně, houskový knedlík (1,7,9)

Pátek 6.11.
Polévka: Uzená s kroupami (1,7,9)

I: Smažený květák, vařené brambory, tatarka (1,3,7,9) 
II: Pečená vepřová krkovice, dušená kapusta, bramborový knedlík (1,7,9)

Nealko radler plech 0,5 k obědovému menu za zvýhodněnou cenu 15,-

Změna jídel a alergenů vyhrazena
Strava je určena k okamžité spotřebě
Čísla uvedená u jednotlivých jídel „obsahují“ alergeny uvedené na seznamu v blízkosti Vašeho stolu

RESTAURACE HRADNÍ
21.-22. 11. 2020

REZERVACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 703 529 097

Předkrm: 
husí paštika, brusinky, bagetka 

Polévka: 
husí kaldoun s muškátovým oříškem

Hlavní chod: 
1/4 pomalu pečené husy, bílé zelí se špekem, červené zelí se skořicí a vínem, variace knedlíků 

(houskový, karlovarský) • HOPL-POPL  (konfi tované husí stehno, cibulové zelí, pečené brambory)

Dezert:
jablečný štrůdl s rozinkami a domácí vanilkovou zmrzlinou 

hradní husa darinka.indd   1 15.10.2020   13:41:18 ♦ MaLBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, 
oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEdNICKÉ pRÁCE, 
tapEtOVÁNÍ, SÁdROKaRtONY, pOdLaHY, ELEK-
tŘINa, pLYN a  VOda. Tel. 606  469  316, www.mali-
ribrno-hezky.cz. 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
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www.realityhynstova.cz
Info: 
Daň z NABYTÍ 
nemovitých věcí
ZRUŠENA.
Poradenství 
v oblasti realit 
ZDARMA 
(praxe 14 let).

S me tan ova 6
678 01 Bl anSko

obchodní centrum ježek

Ing. SIlvIE  HYNŠTová      +420 775 582 092

Používám: 3D scan, 
video prohlídky, 
Foto staging...

 
 
 
 
 
Hana Klementová, MBA 
  
Váš realitní makléř z Adamova 
 
Prodám vaši nemovitost bezpečně, rychle, 
výhodně 

Tel. 778 525 754 
Email: klementova@rkcoloseum.cz 

 ♦ Nabízím služby HODINOVÉHO MANŽELA. Potřebujete 
něco opravit, vyměnit, přivrtat, poskládat? Drobné zed-
nické, obkladačské, malířské a  instalatérské práce. Volejte 
604 727 178. Cena dohodou.

 ♦ Mladí manželé hledají byt ke  koupi v  Adamově. Tel. 
739 967 371.

 ♦ Koupím zahradu nebo chatu se zahradou. 
Tel: 725002155.

 ♦ Koupím menší byt 1+kk max 2+1.Telefon: 601325211.

 ♦ Koupím garáž na Ptačině. Tel. 720684978.

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

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ 

aktuálně 87 programů z toho 57 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2020 a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

Zřízení internetu ZDARMA | ADA-NET pro seniory  25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

včetně televize

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

včetně televize

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

včetně televize

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD+

včetně televize

1000/1000 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-
AUTOMATICKÝ BONUS

ZDARMA BEZ PŘÍPLATKU
PRO UŽIVATELE TARIFU

STANDARD 100/100

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV | LG Smart TV 
Panasonic VIERA | HISENSE 2016

Android TV - Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos.

NOVĚ !!! Linuxové televize od výrobce Vestel: 
neznámější jsou Toshiba, Hitachi, JVC nebo 

Panasonic a další.
 Dále na NVIDIA • Mi box • Razer Forge TV.

Aplikace ZDARMA i pro mobilní telefony 
a tablety APPLE iOS • Android

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

NEOMEZENÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

NOVĚ: BONUS ZDARMA ! Gigabitové přípojky dostupné bez příplatku v dalších 

domech. Tuto rychlost zvládnou pouze gigabitové routery, kvalitní rozvod včetně 

zařízení v bytě. Je již jen na zákazníkovi, kolik kapacity přípojky využije.

TELEVIZE V CENĚ INTERNETU: Žádné smlouvy, závazky a žádné měsíční platby 

za první nebo druhou televizi. Další 4 zařízení současně v ceně. Sledujte svou 

nabídku TV kdekoliv v ČR/EU. Volby placených programů jsou plně 

na zákazníkovi, nevztahují se na ně žádné časové závazky. Kdykoliv doběhne 

předplacená doba, máte jejich obnovení plně ve svých rukách.
52 %

OBJEKTŮ

PŘEPOJENO

NA GIGABIT


