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Vánoční strom na Ptačině

ZDARMA

Zprávy z radnice
Na 42. jednání Rady města Adamova konaném dne 11. 11. 2020
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 21. zasedání
Kulturně informační komise, které se konalo dne 19. 10. 2020,
a zápis z 10. zasedání Sportovní komise 2018–2022, které se
konalo dne 5. 11. 2020.
Byl schválen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v rámci projektu
s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“.
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 3 Rámcové kupní
smlouvy 2015/2 se společnosti Mendelova univerzita, kterým
se rozšíří počet čipů pro řidiče vozidla MUVO, který bude sloužit pro čerpání PHM.
Dále byl schválen Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 02/2001/
NP se společností Vodafone Czech Republic, a. s., na pronájem
nebytových prostor (umístění anténního nosiče) Alexandrovy
rozhledny.
Na vlastní žádost bylo schváleno ukončení Smlouvy o nájmu
bytu č. 18/2016/B na Komenského 6.
Rada města Adamova schválila Plán inventur města Adamova
pro rok 2020.
Dále Rada města Adamova vzala na vědomí změnu termínu
pořádání akce tenisového oddílu „Adamov Open 2020“ a dále
byl schválen Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Adamova č. 50/2020.
Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 13/2020 a schválila změnu rozpisu rozpočtu
č. 14/2020.

25. 12.
26. 12.
28. 12.
30. 12.
30. 12.
31. 12.

Zdenka Koudelková, 80 roků
Eduard Boháček, 88 roků
Vlastimil Fejfar, 85 roků
Jiří Švanda, 81 rok
František Čípek, 70 roků
Antonín Valoušek, 84 roky
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22. 10.
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13. 11.
16. 11.
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Danuše Jiroušová, roč. 1956
Vladimír Macháček, roč. 1941
Ilona Veselá, roč. 1925
Bohumila Musilová, roč. 1937
Jiří Boček, roč. 1935
Josef Oujeský, roč. 1954
Antonín Svoboda, roč. 1932
Stanislav Kala, roč. 1960
Drahomíra Nečasová, roč. 1933
Miroslav Kos, roč. 1949
Vlasta Beníšková, roč. 1936
Antonín Charvát, roč. 1954
Eva Bednářová, roč. 1967
Jiří Mikula, roč. 1927
Jiří Mazur, roč. 1935

Zprávy z matriky

Informace pro občany

Z jednání Rady města Adamova

Blahopřejeme
1. 11. Jaroslava Pešová, 84 roky
4. 11. Jana Tomášková, 89 roků
5. 11. Miroslav Spěvák, 85 roků
5. 11. Stanislav Raušer, 83 roky
6. 11. Libuše Konečná, 87 roků
7. 11. Jaroslava Boháčková, 85 roků
9. 11. Milan Malík, 87 roků
9. 11. Miroslav Novotný, 83 roky
13. 11. Ludmila Neckařová, 83 roky
14. 11. Alena Štouralová, 70 roků
16. 11. Marie Lišková, 81 rok
25. 11. Věra Dobrovolná, 70 roků
26. 11. Dášenka Pilátová, 82 roky
27. 11. Emilie Cicálková, 82 roky
29. 11. Karel Hynšt, 75 roků
1. 12. Jaroslav Sedláček, 81 rok
4. 12. Jiří Broža, 70 roků
12. 12. Jarmila Hnátovičová, 87 roků
14. 12. Milada Kolodziejská, 80 roků
14. 12. František Procházka, 81 rok
18. 12. Petr Můčka, 70 roků
23. 12. Štěpánka Fajmanová, 87 roků
23. 12. Bohumila Skoumalová, 75 roků
24. 12. Karel Pásek, 83 roky
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Od 1. 1. 2021 končí MUDr. Vendula Bartáková
svoji praxi v ordinaci MUDr. Radima Stejskala.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., oznamuje
občanům města, že ode dne 1. ledna 2021 bude probíhat svoz
papíru každou středu.
Správa majetku města

Starosta města

Bc. Roman Pilát, MBA, odpovídá
na otázky Listů regionů:
Pane starosto, největším úkolem letošního roku pro
celou společnost je boj s koronavirovou pandemií;
jak hodnotíte dopad nutných opatření na život
a hospodaření v Adamově?
Koronavirová pandemie přišla nečekaně, v tichosti se šířila
v rámci zemí celého světa a naplno propukla na konci prvního
kvartálu roku 2020. Zmiňovat dopady asi do detailu netřeba.
Státy, jejich vlády, jednotlivé samosprávy jako naše město
musí v rámci svých kompetencí a povinností k tomuto faktu
přistupovat. A činit kroky, ať ekonomické či jiné, s ještě větší rozvahou než v minulosti. Je to naše práce pro občany naší
země, našich měst. Dopady sociální, ekonomické, ve školství
a zdravotnictví se projeví s odstupem času.
Museli jsme zkrátit rozpočet napříč všemi obory zhruba o pětinu, což činí cca 12 mil. korun. Ale to není podstatné, nějak
se s tím vypořádáme, investice počkají. Nejdůležitější je zdra-

ví nás všech. A proto věřme,
že situace ve světě se co nejrychleji stabilizuje.
Můžete se zmínit
o investičních akcích,
které se podařilo
realizovat?
Za sebe mohu zmínit především dokončenou nástavbu
jednoho patra základní školy
na ul. Ronovská. Došlo k rozšíření školy o 4 třídy. Na tuto
akci jsme získali cca 25 mil. Kč dotaci z EU. Další akce přístavby
patra pro dvě nové třídy mateřské školky na ulici Jilemnického
právě probíhá a stavební část se blíží ke konci, stejně jako přestavby původních pater; opět s dotací EU ve výši cca 25 mil. Kč.
Hasičům jsme pořídili nový velitelský automobil. Z neinvestičních akcí zmíním především další pasportizace majetku města
do geografického informačního systému a to pasporty komunikací a obou hřbitovů. Nyní jsou v přípravě pasporty mobiliáře a veřejné zeleně. Před dokončením je i projekt lesoparku;
snad se dostane v nejbližších dvou letech do realizace.
Kolega místostarosta Němec dohlížel na mnoho akcí v rámci silnic a ostatních komunikací. Například odstavných ploch
u koupaliště, opravy stěny na ul. Fibichova, opravy ulice Údolní včetně středového pásu u garáží, schodiště Sadová a u obřadní místnosti. Dále pak opravy chodníku na ulici Opletalova
a veřejných ploch ulice Komenského podél monobloku. Dalším etapami prochází i revitalizace starého hřbitova. Obnovují
se přístupy, hřbitovní zdi a věci související se vstupem. Dokončení se plánuje během roku 2021. Kompletní obnovou prošly
i všechny zásobníky pro zimní posyp. Víceúčelové hřiště na ul.
Jilemnického získalo zcela nový umělý povrch poslední generace. Technická skupina se dovybavila novým nákladním vozidlem pro údržbu našeho města.
Jaké máte plány pro další období?
Plány do dalších let se budou významně odvíjet od ekonomické situace. Aktuálně jsme získali dotaci na výstavbu parkoviště u nádraží a předpokládám, že v roce 2021 zahájíme
realizaci.
Jak jsem již zmiňoval loni, budeme se i nadále snažit o zajišťování maximálního množství prostředků pro akce spojené
s možnostmi rozšíření parkování. Po 6 letech prací jsme aktuálně získali stavební povolení parkovacího domu Sadová. Nyní
připravíme další kroky spojené s výběrovým řízením a rozhodnutím zastupitelstva. To rozhodne, zda-li se tato naprosto klíčová investice tohoto volebního období bude realizovat.
Sledujeme i možnosti dotací na opravy místních komunikací,
případně revitalizace veřejných prostranství sídlišť. Stavební
povolení je připraveno pro Dům služeb, který je posledním
objektem ve vlastnictví města bez revitalizace.
Probíhá mnoho územních a stavebních řízení v rámci rekonstrukce železničního koridoru Brno - Blansko. Zopakuji, že
z pohledu Adamova jde o nový obousměrný podjezd na Ptačinu, nové nádraží, zcela nové řešení zastávky Adamov před A-centrem a protihlukové stěny v téměř celé délce. Kolega místostarosta projekčně připravuje např. rozšíření cesty směrem
na ul. Sadovou nad kostelem. Na mnoha místech budeme pokračovat v květinové výzdobě, osazování veřejných zelených
ploch stromy či okrasnými keři - tam, kde to inženýrské sítě

umožňují. Podporu školství, kultury, sportu, spolkové činnosti, organizátorů akcí a spolupráce se společenstvími vlastníků
v oblasti veřejné zeleně považuji dlouhodobě za naprostou
samozřejmost v našem městě.
Co říci na závěr. Aktuální rok byl velmi složitý. Děkuji všem
občanům našeho města , kteří k situaci přistoupili s maximální mírou respektu, ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči všem
ostatním. S DÍKY A S RESPEKTEM K VÁM VŠEM.
Pane starosto, děkuji za rozhovor.
Petr Hanáček

Ze svodky MP Adamov
Vybrané události ze září a října 2020 konkrétně:

♦♦ Možná předchozí dobrá zkušenost nebo jen špetka naděje
vedla jednoho muže z Adamova k tomu, že se obrátil na strážníka s žádostí o pomoc v situaci, kdy zřejmě po cestě na vlak
ztratil svoji peněženku s nemalou finanční hotovostí a osobními doklady. Vzhledem k tomu, že ztrátu zjistil až ve vlaku, nebylo tedy možné, aby sám provedl pátrání, proto po jeho stopách vyrazil strážník. Projevil se jako dobře vycvičený služební pes, který jde po stopě tak dlouho, až dohledá pachatele.
Pachatel dohledaný nebyl, ale peněženka i se všemi doklady
a hotovostí ano. Její majitel si tedy mohl oddechnout a po návratu do Adamova si ji vyzvednout na služebně MP Adamov.
♦♦ Strážníci byli požádáni o součinnost na ul. P. Jilemnického,
kde se měl v bytě nacházet muž, kterého zřejmě již předešlý
den zastihly zdravotní obtíže, upadl a sám si jen obtížně přivolal pomoc. Strážníci se dostavili na místo, kde navázali kontakt se zraněným mužem a dále vyčkali do příjezdu HZS. Bylo
provedeno otevření bytu, aby se k muži mohla dostat posádka
ZZS a poskytnout mu lékařskou pomoc.
♦♦ Další pomoc poskytovali strážníci staršímu muži, kterému
bohužel jeho zdravotní stav nedovoloval zvednout se ze země
v bytě, když upadnul. Sice nebyl doma sám, ale bohužel nebylo v silách jeho manželky mu pomoci. Strážníci muži pomohli
a doporučili lékařské ošetření.
♦♦ Z důvodu vládou přijatého krizového opatření či mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bylo zakázáno hned
několik činností, mezi ně patří např. pohyb bez ochranných
prostředků dýchacích cest, přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, volný pohyb osob apod. I přes tato
opatření se našly osoby, které většinou i přes upozornění některé zákazy vědomě porušily. Strážníci tak mimo to, že několikrát řešili výše uvedené domluvou, museli podezření z přestupků postoupit k projednání příslušným správním orgánům.
Jednalo se zejména o přítomnost veřejnosti v provozovně
stravovacích služeb, porušení volného pohybu osob a nedodržování omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytně
nutnou míru.
♦♦ Při pochůzkové činnosti na ul. Nádražní si strážníci všimli projíždějícího vozidla, jehož řidič si evidentně nedělal moc
hlavu s tím, jako rychlost ukazuje jeho tachometr. Možná si
myslel, že na jeho vozidlo zn. BMW se zákon o provozu na pozemích komunikacích nevztahuje. Vlastně mu ani moc nevadilo, že na svoji „zběsilou“ jízdu (kolem zrovna stojícího autobusu na zastávce MHD) vidí jen napůl, jelikož takřka celá pravá
strana jeho vozidla byla neosvětlená. Strážníci se tedy ihned
vydali za vozidlem, které zastavili a řidiče vyzvali k předložení
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dokladů a podání vysvětlení. Dalo by se i pochopit, že na vozidle selže žárovka nebo pojistka, ale v kombinaci s rychlou
jízdou a zjištěním, že vozidlo má zjevně „sjeté pneumatiky“ to
strážníky vedlo k rozhodnutí celou věc na místě zadokumentovat a postoupit k projednání příslušnému správnímu orgánu, který snad řidiči svými prostředky vysvětlí, že je dobré dodržovat pravidla silničního provozu.

♦♦ Jako rybáři vytahující z rybníků kapry a štiky se museli cítit
členové JSDH Adamov, kteří po opadu rozvodněné řeky tahali
z prostoru podjezdu pod železniční tratí „utopené“ registrační značky vozidel. Strážníkům se podařilo ve všech případech
dohledat provozovatele a značky tak byly vráceny zpět na své
místo – tedy na přední nárazníky vozidel.
♦♦ Za uvedené období strážníci dále řešili:
- nález jízdního kola, které bylo předáno na MěÚ Adamov
- pomáhali při kontaktování majitele bytu, ze kterého tekla
voda
- pomáhali muži, který ztratil klíče od bytu a snažil se neúspěšně dostat zpět násilím. K otevření byli přivoláni členové
JSDH Adamov.
- řešili několik stížností na rušení nočního klidu
- asistovali JSDH Adamov při odstranění neprůjezdnosti komunikace
- měřili rychlost vozidel v souvislosti s novým školním rokem
- projednali případy porušení vyhlášky města v souvislosti
s venčením a pohybem psů
Mgr. Vítězslav Červený, vedoucí strážník MP Adamov

Uzávěrky do Zpravodaje
Název
Únorové vydání

Číslo
02/2021

Uzávěrka
15. 1. 2021

Březnové vydání
Dubnové vydání
Květnové vydání
Červnové vydání
Červencové a srpnové vydání
Zářijové vydání
Říjnové vydání
Listopadové vydání
Prosincové vydání
Lednové vydání

03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07 + 08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022

15. 2. 2021
15. 3. 2021
15. 4. 2021
17. 5. 2021
15. 6. 2021
16. 8. 2021
15. 9. 2021
15. 10. 2021
16. 11. 2021
10. 12. 2021

Nabídka na brigádu
Město Adamov, Pečovatelská služba města Adamova, hledá
brigádníky na nepravidelnou výpomoc v této službě u klientů
v jejich domácnosti.
Nabídka může být nejenom pro studenty nebo maminky
na mateřské dovolené, ale i pro zdatné seniory, kteří se umí
a nebojí postarat o jiné. Praxe v sociální službě nebo zdravotnictví výhodou.
Bližší informace podá vedoucí odboru SSV na telefonu
516 499 624 nebo 602 788 015.

Poděkování
Tak jako ostatní musela v minulosti a musí i v současné době
z důvodu koronavirové situace Pečovatelská služba města Adamova přijmout mnoho opatření, která se dotýkají její činnosti.
Jedna z obtížných situací byla spojená s testováním zaměstnanců sociálních služeb a vykazováním výsledků testů pojišťovnám.
Chtěla bych při té příležitosti poděkovat za nadstandardní služby, které nám nabídla a poskytla obvodní lékařka
MUDr. Zuzana Kuchařová.

Znáte je z vysílání ... již 6 let
Město Adamov provozuje vysílání místního digitálního vysílání.
Adamovský infokanál vysílá v pozemním digitálním vysílání DVB-T
z vysílače Alexandrova rozhledna a to na kanále 32.
Od počátku vysílání se můžete na různých akcích potkávat s redaktorkou
Alenou Horákovou a kameramanem Markem Černým. Tento tým
pro nás připravuje každý měsíc videoreportáže z aktuálního dění
v našem Adamově. Účastní se akcí a událostí v rámci natáčení, tu a tam
vás osloví s otázkou do ankety. Děkujeme obyvatelům města, kteří
se aktivně zapojují do reportáží v rámci anket, ale i všem ostatním
za toleranci.
Jsou průběžně po celý rok oslovováni sportovními, kulturními
a jinými organizacemi působícími ve městě. Všichni mají možnost být
zachyceni se svými aktivitami. Videoreportáže se stávají do budoucna
videokronikou, nad kterou mnozí ze současných obyvatel budou
vzpomínat. Stejně tak videoreportáže budou historii města připomínat
mladším generacím a jeho budoucím obyvatelům.
Děkujeme oběma velmi srdečným lidem za celoroční spolupráci
s našim městem. Přejeme vám mnoho štěstí a zdraví v roce 2021
a těšíme se na viděnou.
Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova
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Její ochota, flexibilita a vzájemná spolupráce vedla vždy k naplnění daného cíle.
Chtěla bych poděkovat i zaměstnancům této služby za to, že
přijímají všechny změny nejenom s pokorou, ale i s riziky, která to obnáší.
A nakonec bych chtěla poděkovat klientům za to, že jsou stále
s námi a vzájemně si můžeme důvěřovat.
Mgr. Dobra Moserová
vedoucí Odboru sociálních a správních věcí

Termíny svatebních obřadů
Rada města Adamova na svém 43. zasedání dne 02.12.2020
schválila následující termíny svatebních obřadů na rok 2021:
Leden
Červenec
16.01.2021
17.07.2021, 31.07.2021
Únor
Srpen
27.02.2021
14.08.2021, 21.08.2021
Březen
Září
27.03.2021
04.09.2021, 25.09.2021
Duben
Říjen
17.04.2021, 24.04.2021 02.10.2021, 09.10.2021
Květen
Listopad
15.05.2021, 22.05.2021 27.11.2021
Červen
Prosinec
19.06.2021
04.12.2021
26.06.2021
Současně Rada města Adamova schválila obřadní síň Městského úřadu Adamov jako úředně určenou místnost pro konání
svatebních obřadů.
Na základě žádosti snoubenců může matrika povolit uzavření
manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním
obvodu. Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je vybírán
správní poplatek 1 000,- Kč dle platného zákona o správních
poplatcích.

POPLATKOVÉ OBDOBÍ 2021
Zastupitelstvo města Adamova na svém 13. zasedání
konaném dne 14. 12. 2020 schválilo výši sazby poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
název poplatku
POPLATEK ZE PSŮ
rodinný dům

ostatní místa

KOMUNÁLNÍ
ODPAD
ZAHRÁDKY

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 750,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1.
2021. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny.
Tato poplatková povinnost se týká osob, které měly
k datu 31.12.2020 na svém poplatkovém účtu evidován
nedoplatek na poplatku za komunální odpad. Ostatní osoby jsou od placení poplatku za komunální odpad
osvobozeny.
Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti
na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod. a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
hod., čtvrtek a pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem
na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo
poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz
poplatky v uvedené tabulce.
Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: silvie.muckova@adamov.cz identifikační údaje (jméno, příjmení,
RČ) poplatníků, za které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM
PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.
Odbor ekonomický

Informace o končící platnosti
karty pro parkování
Tímto připomínáme, že k 31. prosinci končí platnost parkovacích karet pro parkování na odstavné ploše nad Sokolovnou.
Žádáme tak případné zájemce o vydání nového povolení
na rok 2021, aby tak učinili nejlépe elektronickou formou přes
e-mail lukas.maly@adamov.cz, nebo v úředních hodinách
na MÚ Adamov, U Kostela 1, Adamov.
Možnost parkování se týká osobních vozidel do 3,5 t na základě povolení MÚ Adamov. Prioritou je povolování parkování
vozidel větších rozměrů (dodávky, atd.), které zabírají v ulicích
více jak jedno parkovací místo běžného auta. Platnost povolení je omezeno kalendářním rokem. Veškeré informace k parkování naleznete v Provozním řádu parkoviště umístěném
na webových stránkách města.
Odbor správy majetku

splatnost sazba poplatku
poznámka
za 1. psa
za 2. a každého dalšího psa téhož držitele
SS 1341002021
30.6.2021 300,- Kč
450,- Kč
30.6.2021 150,- Kč
225,- Kč
Osoba starší 65 let
30.6.2021 150,-Kč
225,- Kč
Důchodce *
30.6.2021 700,- Kč
1 000,- Kč
30.6.2021 200,- Kč
300,- Kč
Osoba starší 65 let
30.6.2021 200,- Kč
300,- Kč
Důchodce *
30.6.2021 750,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 4/2019
SS 1340002021
Tato poplatková povinnost se týká osob, které měly k datu 31.12.2020 na svém poplatkovém účtu
evidován nedoplatek na poplatku za komunální odpad. Ostatní osoby jsou od placení poplatku za komunální odpad osvobozeny.
31.1.2021
dle uzavřené smlouvy
SS 10122131

* důchodce: osoba, která je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu – nutné prokázat
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Události ve městě
Hasičina se mění
Pokud bychom se ohlédli za uplynulým rokem z pohledu hasičů, zcela jistě bychom narazili v mnoha ohledech na určité
změny v zásahové činnosti adamovské jednotky. Historický
milník v počtu výjezdů padl již v roce 2019. Tehdy jsme roční průměr 50–60 výjezdů ročně významně překonali a zlomili
hranici 100 výjezdů ročně. Letošní rok není jiný a na začátku
prosince jsme na oné stovce zase.

6

Dávno naše činnost nespočívá jen v hašení požárů nebo sundávání koček ze stromu. Hasičina je pestrá a stejně pestře se
mění skladba našich výjezdů. Třeba počasí je důležitým faktorem, který nám pravidelně dává zabrat. Pro spoustu lidí jen
prší, pro nás to znamená kluzké silnice, podmáčené padající
stromy, při vydatném dešti zatopené tunýlky a v nich uvízlá
vozidla. Pro někoho jen fouká a pro nás stromy strhávají elektrická vedení, ničí se střechy domů a v zastavených výtazích
volají lidé o pomoc. Když se déšť a vítr spojí, máme tu červno-

vé záplavy. Proto máme všichni rádi slunečné dny, ale hasiče
drží ve střehu všudypřítomné nebezpečí požárů. A kdo si myslí, že už je připraven na vše, toho překvapí bobr u řeky Svitavy,
který shazuje ty stromy, které ještě zůstaly stát.
Do hry vstupují i společenské změny. V poslední době velmi
populární single trail nás začal zásobovat transporty zraněných cyklistů z nepřístupného terénu. Zhuštěná kamionová
doprava znamená nárůst dopravních nehod těžkých vozidel
nebo jejich vyproštění z příkopů či z nízkých podjezdů, například na cyklostezce pod Novým hradem, kam v listopadu najel
rumunský řidič. Nelze také nepřipomenout pandemii koronaviru a s tím spojené šití roušek, výrobu a distribuci dezinfekce, zajištění nákupů potravin seniorům, ozónování veřejných
prostor a mnoho dalších činností, které souvisí se zajištěním
bezpečnosti adamovských občanů.
Nevíme, co nám přinesou další roky, ale víme, že jsme připraveni na to co nejlépe reagovat. V duchu našeho motta: „Pro
město a jeho občany… od roku 1881“.
Za JSDH Adamov Ing. Jan Sotolář

Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2021
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Leden

1.1
2.1.
3.1.
9.1.
10.1.
16.1.
17.1.
23.1.
24.1.
30.1.
31.1.

MUDr. Kubínová Eva
MUDr. Kulhánková Emilie
MUDr. Kupková Jarmila
MUDr. Kutlíková Tatiana
MUDr. Loskot Pavel
MUDr. Lukeš Pavel
MUDr. Mikulášková Miroslava
MUDr. Nečasová Lucie
MUDr. Padalík Karel
MUDr. Paděrová Miroslava
MUDr. Paulíčková Jarmila

Boskovice, Nemocnice Boskovice
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 491 263
516 414 291
516 488 457
602 882 007
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615

Únor

6.2.
7.2.
13.2.
14.2.
20.2.
21.2.
27.2.
28.2.

MUDr. Paulíčková Veronika
MUDr. Pernicová Libuše
MUDr. Pokorná Marie
MDDr. Potůček Jiří
MUDr. Ševčíková Radomíra
MUDr. Roth Pavel
MUDr. Řehořek Tomáš
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 419 538
516 488 454
516 444 326
516 488 453
516 488 453

Březen

6.3.
7.3.
13.3.
14.3.
20.3.
21.3.
27.3.
28.3.

MUDr. Tomaštíková Eva
MUDr. Semrádová Marie
MUDr. Sládek Jiří
MDDr. Soldmann Martin
MUDr. Soldmannová Svatava
MUDr. Staňková Vlasta
MDDr. Stibor Jan
MUDr. Stojanov Milan

Adamov, Smetanovo nám. 327
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Lomnice, Tišnovská 80
Lomnice, Tišnovská 80
Jedovnice, Zdrav. středisko
Lomnice, Tišnovská 80
Blansko, B. Němcové 1222/15

722 907 551
516 435 203
516 477 319
549 450 128
549 450 128
516 442 726
549 450 128
605 184 479

Duben

2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
10.4.
11.4.
17.4.
18.4.
24.4.
25.4.

MUDr. Ševčík Štěpán
MUDr. Ševčíková Bohdana
MUDr. Ševčíková Radomíra
MDDr. Šméralová Kristýna
MUDr. Štrajtová Jana
MUDr. Šumberová Ludmila
MUDr. Švendová Zdena
MUDr. Tomášková Barbora
MUDr. Semrádová Danuše
MDDr. Trubáčková Pavlína

Svitávka, Hybešova 197
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 471 210
516 416 386
516 488 454
731 074 479
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800
516 435 203
516 488 452
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Květen

1.5.
2.5.
8.5.
9.5.
15.5.
16.5.
22.5.
23.5.
29.5.
30.5.

MDDr. Veselý (MDDr. Veselá)
MDDr. Veselý Petr
MDDr. Vrbová Markéta
MUDr. Žilka Vlastimil
MUDr. Beranová Alžběta
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana
MDDr. Dufková Simona
MUDr. Fenyk Vlastimil
MDDr. Fojtíková Veronika

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Knínice u Boskovic, 330
Benešov, 19
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38
Blansko, Pražská 1b
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko

792 325 591
792 325 591
774 844 735
516 467 313
735 056 656
516 462 203
516 462 203
721 425 074
516 474 310
516 432 138

Červen

5.6. Dr. Giryeva Halyna
Boskovice, Lidická 8
734 231 261
6.6. MUDr. Grenarová Marie
Blansko, Vodní 5B
724 081 182
12.6. MDDr. Hájková Barbora
Blansko, Gellhornova 9
725 332 967
13.6. MUDr. Hanáková Jitka
Blansko, Pražská 1b
516 418 788
19.6. MUDr. Havlová Petra
Blansko, Pražská 1b
721 425 074
20.6. MUDr. Hosová Eva
Rájec, Zdrav. středisko
516 432 138
26.6. MUDr. Hošáková Kateřina
Adamov, U Kostela 4
516 446 428
27.6. MUDr. Houdková Radka
Blansko, Pražská 1b
731 144 155
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Ve všední dny od 18.00 hodin
do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Kultura
Ježíš přichází jako dítě
František z Assisi roku 1223 slavil v Grecciu Vánoce s krávou,
oslíkem a jeslemi plnými sena, poukázal na nový rozměr tajemství Vánoc, kdy Bůh přichází jako malé dítě. František miloval Ježíše, dítě, protože v této dětské existenci se mu jasně
ukázala pokora Boha. Bůh se stal chudým. Jeho Syn se narodil
v chudé stáji. V dítěti Ježíši se Bůh stal závislým a potřebujícím
lásku lidí, aby nás žádal o lásku.
Na jesličkách, které stály mezi krávou a oslíkem, nechal František sloužit mši svatou. Potom byl nad těmito jesličkami postaven oltář, aby tam, kde se kdysi zvířectvo krmilo senem, mohli
nyní lidé pro spásu duše i těla přijímat tělo neposkvrněného
Beránka, Ježíše Krista, jak vypráví Celano (srov. 1 Celano, 87:
Prameny, 471). Setkání s pokorou Boha se proměnilo v radost,
jeho dobrota vytváří pravou slavnost.
Kdo chce dnes vstoupit do kostela Ježíšova Narození v Betlémě,
zjistí, že portál, který byl kdysi vysoký pět a půl metru a vcházeli
jím dovnitř císařové a kalifové, byl z velké části zazděn. Zůstal
pouze nízký vchod, jehož výška je metr a půl. Pravděpodobně
to mělo za cíl chránit lépe kostel před eventuálními útoky, ale
především zabránit tomu, aby se do kostela vjíždělo na koni.
Kdo chce vstoupit na místo Ježíšova narození, musí se sklonit.
Chceme-li nalézt Boha, musíme následovat vnitřní cestu svatého Františka, která umožňuje srdci vidět. Musíme se sklonit,abychom mohli vstoupit skrze portál víry a setkat se s Bohem, který je jiný než naše předsudky a naše mínění (Benedikt
XVI.). Bůh se skrývá v poníženosti dítěte, které se narodilo. Dovolme, aby se jich i nás dotknula ona dobrota, kterou Bůh – narozením svého Syna ve stáji – vnesl do světa.
Přijměte pozvání na prožití letošních vzácných Vánoc
S přáním požehnaných Vánoc P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD.
Čt 24.12. – ŠTĚDRÝ VEČER - štědrovečerní mše svatá
– zpívá kostelní sbor. Čas bude upřesněn.
Pá 25.12. - NAROZENÍ PÁNĚ - 8.00 mše svatá – zpívá
kostelní sbor.
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Doprava na půlnoční mši v Adamově nebude v letošním
roce s ohledem na platná nařízení zabezpečena.
Snahou farnosti je zabezpečit online přenos bohoslužby z Bílovic nad Svitavou. Bližší informace ve vývěsních
skříňách, infokanále a hlášení v městském rozhlase.

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
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben aktuálním
vládním nařízením. Zaměřujeme se na individuální
pomoc– individuálně se můžeme sejít také v terénu.

Poskytujeme pomoc se školou

-- můžeš využít počítač, máme kvalitní internetové připojení.
-- nevíš si rady se zadanými úkoly, dle možností vysvětlíme
to, čemu nerozumíš.
-- zajímá nás, co Tě trápí, vyslechneme Tě, pomůžeme najít
řešení.

Připravujeme:

-- Workshop: Výroba mýdel
-- Fotografická soutěž: Svět kolem nás – „Jak to vidím já“
-- Novoroční předsevzetí – Co mohu dělat pro přírodu?
Přijď se domluvit! Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb.
nebo na telefonu 733 741 732
Těší se na Tebe kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Tříkrálová sbírka 2021
Od 1. do 24. ledna 2021 budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat
skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti
se současným zachováním důstojnosti každého člověka.
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2021:
•
•
•
•
•

Podpora Mobilního hospice sv. Martina
Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
Charitní záchranná síť- pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci
s farnostmi, městy a obcemi
Obnova vozového parku Charity Blansko
Podpora rodin s dětmi v nouzi

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 475 619 Kč.
Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:
•
•
•
•
•

Podpora Mobilního hospice sv. Martina
Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci
s farnostmi, městy a obcemi
Podpora rodin s dětmi v nouzi
Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost
z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci.
Děkujeme.
Kontakty:
OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
516 417 351
Informace o službách a sbírce naleznete na: www.blansko.charita.cz
Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková, mobil: 739 389 140, marie.sedlakova@blansko.charita.cz
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Vzpomínka

Dne 19. ledna 2021 uplyne
10 roků od úmrtí našeho tatínka, pana Oldřicha Casky.
Děkujeme všem, kdo mu
spolu s námi věnují tichou
vzpomínku.
Dcera Alena a Věra
s rodinami.

Kdo měl rád,
nezapomene,
kdo znal, vzpomene.
Dne 18. prosince by se
dožil 90 roků pan Miloslav Pitor, který nás navždy opustil dne 21. července 2001.
Stále vzpomínají
dcera Alena s rodinou
a syn Miloslav.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte, jen
v srdcích věčnou vzpomínku, si na mě zachovejte.
Dne 22. října 2020 nás opustila adamovská rodačka
paní Danuše Jiroušová. Kdo
jste ji znali a měli rádi, věnujte ji spolu s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají
rodiče a sestry Zdeňka
a Radka s rodinami.

Dne 29. prosince uplyne 5 let, co nás navždy
opustila naše nejdražší
maminka, babička a prababička, paní Marta Zemánková.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte, prosím
s námi.
S láskou a úctou stále
vzpomínají dcera
a synové s rodinami.

Dne 4. 1. 2021 uplyne
sedm dlouhých roků
od úmrtí pana Josefa
Trundy.
Stále vzpomíná
manželka, synové a vnuk.
Dne 26. 11. jsme vzpomněli nedožitých devadesátin paní Jindřišky Pokorné a dne 12. 12. pak třicet let od smrti jejího manžela Jaroslava Pokorného, učitele a zaníceného organizátora
kulturního života v Adamově.
Syn Jaroslav, vnučky Apolena, Viola, Juliana
a Evangelina, Jindřiščina sestra Ing. Miroslava
Kejíková s rodinou a rodiny Bezchlebovy.
Dne 17. 1. 2021 vzpomeneme 20. výročí úmrtí,
kdy navždy odešla naše
dcera Radka Kytnerová.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
rodiče a sourozenci
s rodinami.

10

Poděkování
V souvislosti s úmrtím mé maminky, paní Drahušky Nečasové, z celého srdce děkuji všem, kteří jakkoliv přispěli jí i mně
ku pomoci v její těžké nemoci. Mé díky patří vedoucí sociálního odboru MěÚ Adamov, paní Mgr. Moserové a celému jejímu
týmu sociálních pracovnic za jejich obětavé a profesionální
služby. Dále děkuji paní MUDr. Kuchařové a zdravotní sestře
paní Dolákové, sousedkám a známým z blízkého okolí, paní
Pilařové, Neumanové, Opřádkové, Nezvalové, Kolčavové. Můj
zvláštní dík patří paní Ing. Prudíkové a za všestrannou pomoc
celé rodině Pitákových.
Naďa Sokolová

Městské kulturní středisko Adamov

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/

…

VÁNOČNÍ TRUBAČI

Dne 24. prosince v době od 14 do 15 hodin
si můžete k Městskému kulturnímu středisku
budou jako
v Adamově
přijít již
protradičně
betlémské světlo
a odnést
si jej 24.
do svých
domovů.
vyhrávat
prosince
2020

v době od 14:00 do 15:00 h.
Vystoupení vánočních trubačů
MKS
se spřed
ohledem
naAdamov.
platná opatření
Vás však
v letošním
rocetentokrát
nekoná. zveme jen
k zastavení se v rámci procházky tak,
Krásné a pokojné Vánoce vám
abychom dodrželi všechna platná
jménem Brněnských trubačů
opatření.
přeje
František Jeřábek.
Betlémské světlo bude připraveno, abyste si je mohli odnést do svých domovů.

Fotografie z adventního zastavení 2020:

Letos všechno jinak...
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Vážení příznivci Městského kulturního střediska Adamov,
v době, kdy pro vás připravujeme nabídku na leden 2021 nám protiepidemický systém nedovoluje se s
vámi setkávat tak, jak jsme byli zvyklí.
Věříme, že se situace bude vyvíjet k lepšímu a 2. stupeň systému nám dovolí se opět setkat při akcích,
alespoň v počtu do 50 osob. Proto vám nabídku na leden přinášíme jen jako nástin toho, co bychom rádi
zrealizovali, ale...

Těšit se můžete na:
Tříkrálový koncert
Besedu
s cestovatelkou
Kateřinou Ostrou

Přednášku Zdeňka Špíška
na téma “Medovina – nápoj
králů”

Setkání s O. Jiřím Kaňou
při povídání na téma “Tajemství
kostelů”
Dopoledne s pohádkou
s Divadlem Kejkle a Petrou Klímovou
a pohádkou “O kůzlátkách”
Dokončení hodnocení fotografií ze soutěže “Dovolená 2020 - o nejzajímavější snímek z
letošní dovolené”.

12
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Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantova

Významné výročí
65 let Historickovlastivědného kroužku
v Adamově
Historicko-vlastivědný kroužek (dále HVK) byl ustaven
15. prosince 1955. Stal se součástí Závodního klubu ROH
Adamovských strojíren. Do čela kroužku byl zvolen Ferdinand Kepák, místopředsedou se stal Ladislav Kozel a jednatelem Jaroslav Zelík. Patřili tam samozřejmě i ostatní zakládající
členové. Postupně se přidávali stále další, takže se průběžně
scházelo 15 – 20 členů.
Mezi základní významný počin patřilo vydávání Vlastivědných zpráv z Adamova a okolí od 1. ledna 1957, o rok později
se přidala i Vlastivědná knižnice. Časopis měl výbornou úroveň a byl dobře hodnocen i odborníky. Vycházel až do roku
1972. Ve Vlastivědné knižnici vyšlo 44 titulů různého rozsahu
a zaměření.
Náplní činnosti bylo pořádání vlastivědných vycházek
(i ve spolupráci se školami), později i autobusových vyjížděk
a zájezdů. Velmi populární, především do konce 80. let, byla
přednášková činnost spojená s promítáním diapozitivů a filmů. Přednášky byly věnovány především poznávání historie
regionu, dále kulturním, historickým a přírodním památkám
naší vlasti. Občané Adamova, pracovníci strojíren, ale i návštěvníci z Brna, Blanska a okolí si oblíbili výstavy, které HVK
pořádal již od svého vzniku. První výstavou byla výstava prací
akademického malíře Karla Němce z Nového Města na Moravě
v roce 1955. A následovaly stovky dalších. Za těch 65 let jsme
došli k číslu 482 výstav, z toho bylo přes 90 % výstav výtvarného umění. Mezi adamovskými občany jsou populární např.
Salony adamovských výtvarníků, protože se jich aktivně zúčastňují i jako tvůrci. Děti a jejich rodiče si oblíbili zase Salon-

ky dětských adamovských umělců. Další výstavy se týkaly historie města a Adamovských strojíren, významných osobností,
vlastivědy, historie divadla v Adamově atd. V současné době
je hlavní náplní organizování výtvarných výstav a zpracování
historických příspěvků a prací.
I při této krátké vzpomínce se nelze nezmínit o dvou členech,
kteří výrazně ovlivnili činnost kroužku. Byli to pánové Jaroslav
Zelík a PhDr. Vratislav Grolich. V současné době pracuje tým
pro přípravu výstav ve složení: Jaroslav Budiš, Jiří Václavek,
Jarmila Budišová, Stanislav Spiegl a Radmila Peterková. Všem
patří za tuto práci velké poděkování. Děkuji také ředitelce MKS
paní Jitce Králíčkové, která naši činnost zastřešuje a účinně
nám vychází vstříc při zajišťování všech našich potřeb. Věřím,
že se nám bude dařit i v dalších letech.
PhDr. Jaroslav Budiš
předseda Historicko-vlastivědného kroužku

Výstava Retrospektiva Libuše Obrdlíkové. Fotografie jsou z poslední výstavy, kdy se podařilo uspořádat i vernisáž, v září tohoto
roku.
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Ze školních tříd
Podzim v naší mateřské škole
V září jsme se po prázdninách uvítali s našimi dětmi, i s těmi
nově příchozími, počasí nám přálo, a tak jsme většinu času trávili pobytem na naší zahradě.
V říjnu nás navštívila paní Eva Sádlíková s pořadem „ Africká
pohádka“. Povídala dětem o světadílech a Africe. Děti vyhledávaly informace v knihách a encyklopediích, ukázali jsme si
Afriku i na mapě. Při tomto programu se děti seznámily s africkými hudebními nástroji, jejich názvy i zvuky. Pomocí prvků
celostní muzikoterapie se mohou děti zklidnit i emočně uvolnit, procvičit si jemnou i hrubou motoriku.

V listopadu proběhl „screening očí dětí“, a protože jsme rádi
na naší školní zahradě , pozvali jsme paní zahradnici, a děti
společně s ní zasadily na zahradě strom – okrasnou jabloň.
Nosily hlínu, pěchovaly a zalévaly. To bylo práce,ale i radosti.
Bohužel i naše MŠ se musela z důvodu karantény na 10 dnů
uzavřít. V době uzávěry proběhla ionizace prostor MŠ a v souladu s doporučením KHS jsme mohli 9. listopadu znovu otevřít.
A hned druhý den proběhlo vánoční fotografování dětí. Pro
děti byl připraven i interaktivní pořad pana Urbánka Písničkový slabikář – „Řemesla“ . Děti si zazpívaly a zábavnou formou
se dozvěděly zajímavosti o řemeslech a povoláních. Čas nám
rychle utíká, a teď už se budeme těšit na blížící se vánoční období.
Helena Marková, MŠ Komenského 6

Ze sportu
Cvičení

Mikulášský běh letos nebude

Nazdar děvčata,
jestli si chcete zacvičit, přijďte každé pondělí a čtvrtek v 16:00
na hřiště za školou. Cvičení vede Lenka Wellová, TJ Sokol Adamov. Ruším tedy úterní cvičení ASPV.
Sportu zdar!

Nyní platný nouzový stav vyhlášený vládou a schválený poslaneckou sněmovnou neumožňuje ani při případném uvolnění
na 3. stupeň PESu uspořádat jubilejní 10. ročník Mikulášského běhu. Stihnul ho tak stejný osud jako letní olympijské hry
či mistrovství světa v ledním hokeji. Členové komise podpory komunitního života, která tuto akci spolu s dalšími subjekty organizuje, věří, že příští rok touto dobou se bude v České

Irča Antoszewska
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republice nacházet běžný život společnosti ve stavu blízkém
normálu a uspořádání této již docela tradiční sportovnězábavné akce nebude nic bránit. Aktivní účastníci Mikulášského
běhu tedy nebudou moci pro letošek předvést, co v minulých
měsících natrénovali, ale pokud nepoleví v úsilí, s velkou pravděpodobností to prodají počátkem prosince roku 2021.

Spartak Adamov, z. s.
– oddíl orientačního běhu:

Orienťácká sezóna bez
uspořádaného závodu

Podobně jako na další složky české společnosti dopadly letos
na orientační běžce nepříznivě protiepidemické restrikce. Dosud s výjimkou prvých dvou let existence oddílu orientačního běhu Spartaku Adamov uspořádali jeho členové alespoň
jeden závod ročně. Letos musel být pár dnů před konáním
zrušen březnový krosový Běh na Nový hrad. Pak následovalo
odvolání květnového závodu oblastního žebříčku v Jedovnicích, pro který bylo domluveno zázemí v kempu již koncem
loňského roku. Stejný osud potkal i jeho nový termín, který
byl dojednán na polovinu října. A nakonec se nemohl uskutečnit ani prosincový Mikulášský běh, na kterém oddíl zajišťuje provedení jeho sportovní části. Závod v lese u Jedovnic
na mapě, která je pro něj připravena a bude se muset aktualizovat na současný stav těžby dřeva po kůrovcové kalamitě, se
snad uskuteční v červnu roku 2021.
Závody v orientačním běhu probíhaly letos ve velmi omezeném režimu od poloviny května. Pak se s výjimkou prvního
uskutečnily v plném rozsahu prázdninové vícedenní závody.
V září se rozběhly závody mistrovství republiky a oblastních
žebříčků, ale postupně se v nich musel snižovat počet startujících a s prvním víkendem v říjnu skončily úplně.
Z našeho oddílu se na start alespoň jednoho závodu postavilo letos 36 členů. Nejvíce jich oběhala čtrnáctiletá Doubravka Procházková (19), následovali členové její rodiny, pak Bára
a Monika Strýčkovy a ještě i mladší veterán Luďa Odehnal jich
absolvoval více jak deset.
Nejúspěšněji si vedla zmíněná D. Procházková, kterou vidíte
na fotografii, jak v oddílovém dresu zdolává trať jedné z etap
vícedenního závodu. Vítězstvím ve zkráceném oblastním žebříčku získala jako jediná z oddílu nejvyšší licenci A. Startovala na mistrovství republiky ve sprintu a ačkoli nejnižší věková
kategorie na něm je do 16 let, vedla si velice dobře a skončila
na začátku druhé poloviny výsledkové listiny čítající 58 běžkyň. Na mistrovstvích republiky startovala ještě v dívčí štafetě
brněnského oddílu, v němž měla povoleno hostování, a i zde
si vedla zdatně. Bohužel se jí nepovedly testy na dráze, na jejichž základě byli vybíráni talenti do tréninkového střediska
mládeže (TSM). Vidíme to jako důsledek kriterií, které zvýhodňují závodníky z velkých oddílů s pravidelným tréninkem určitých dovedností v práci s mapou. V přímých soubojích v lese
měla letos Doubravka negativní bilanci jen se třemi závodnicemi zařazenými pro rok 2021 do TSM, se sedmi je úspěšnější
a se dvěma společně nestartovala na žádném závodě. Oproti
loňsku se zlepšila dvanáctiletá B. Strýčková, která si s přehledem vybojovala licenci B, jež je v její věkové kategorii nejvyšší.
To ji opravňuje příští rok ke startu na závodech moravského
žebříčku, jeho uskutečnění je ale v současné době nejisté. Bára

je zachycena na druhé fotografii těsně před bezkontaktní registrací průběhu kontrolním stanovištěm.
Z dospělých členů oddílu si L. Odehnal a M. Strýčková vyběhli
několik dobrých umístění na závodech podzimního oblastního žebříčku v kategorii nad 45 let a na vícedenních závodech
stanuli ve výkonnostně nižší skupině na stupních vítězů. Standard si udrželi Lucie Procházková, Lucie Matulová, Petr Čížek
a Petr Matula, který jako jediný z našich startoval na vícedenním závodě v elitní skupině mužů.
V tomto přehledovém článku pokládám za vhodné vás informovat také o tom, jak si vedli naši odchovanci, kteří loni přestoupili do jednoho z brněnských oddílů. Honza Strýček zvládl
vstup do kategorie závodníků do 16 let výtečně. Na třech mistrovstvích republiky obsadil dvě čtvrtá a jedno páté místo,
kov bohužel necinknul. Jeho vyrovnané výkony ho vynesly
na 3. místo celostátního žebříčku, který však nemohl být kvůli expandující covidové epidemii dokončen v plném rozsahu.
Před ním skončili dva o rok starší orienťáci, kteří byli v listopadu zařazeni do širšího dorosteneckého reprezentačního družstva pro rok 2021. Honzovi přejeme, aby to příští rok dotáhnul
na přebornický titul v některé z orienťáckých disciplín. Tomáš
Odehnal dosáhl nejlepšího výsledku na mistrovství republiky
na krátké trati, kde si 20. místem z padesátky startujících potvrdil licenci A. Do oddílu První brněnská, za který oba chlapci startují, přestoupí přes zimu s nejvyšší pravděpodobnosti
D. Procházková, jež měla už letos v něm povoleno hostování
pro závody štafet.
S koncem roku se rozbíhá příprava termínové listiny orienťáckých závodů pro rok 2021. Bude sestavována tak, aby případná
omezení na počet účastníků dopadla na soutěže jen minimál-
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ně. V příštím roce se uskuteční v pískovcových terénech poblíž
Doks a v Jizerských horách mistrovství světa, na jehož doprovodné závody je přihlášen i tucet členů našeho oddílu.
Má-li někdo ze čtenářů článku zájem si zkusit, jak by se mu
běhalo po lese podle mapy, ať neváhá a napíše jeho autorovi
na mail karel.truhlar@centrum.cz.

Střípky z historie
adamovského sportu, 42. díl
S mnohými dosud uvedenými jmény je ve druhé polovině 70.
let spojeno velice úspěšné období jednoho z gymnastických
úseků, kterým jsou skoky na trampolíně. Ty v té době zažívaly rozvoj nejen v Československu. Jako nové odvětví byl u nás
trampolínový sport uznán v roce 1974 a v následném roce
1975 bylo zorganizováno první oficiální mistrovství republiky.
Ve skocích na trampolíně se kromě věkových kategorií soutěží
ještě podle výkonnostních tříd. Jen u dospělých existuje jako
nejvyšší, tzv. mistrovská třída.
V adamovské sokolovně byla k dispozici trampolína již v 60.
letech. Byla vyrobena v Adamovských strojírnách, autorem její
konstrukce byl Miloslav Kopecký. Díky jeho propagátorskému
úsilí došlo k založení nového oddílu skoků na trampolíně i při
ZRTV v Adamově. Na jeho základy pak navázal výborný aktivní
závodník a trenér Zdeněk Svítil.
Do soutěží poprvé vstoupili adamovští trampolínisté v roce
1974. V té době měli dva závodníky I. VT, kterým byl v mužské kategorii Z. Svítil a v žákovské kategorii Daniel Svoboda.
V následném roce 1975 již tuto třídu vlastnili i Lenka Kopecká (ženy), Aleš Košťál (muži) a žáci Jiří Buchníček, Jiří Dostál
a Škaroupka. S výjimkou posledně uvedeného se všichni zúčastnili mistrovství ČSR. Na něm se stal v kategorii I. VT Z. Svítil přeborníkem a A. Košťál získal bronzovou medaili. V soutěži družstev se Adamov umístil na třetím místě za Rožnovem
p. Radh. a Libercem. Zdeněk Svítil byl oceněn jako třetí nejúspěšnější trenér v ČSR. Na celorepublikovém mistrovství vybojoval A. Košťál v kategorii I. VT 2. místo. Za sportovní činnost byl Z. Svítil zařazen v tomto roce mezi nejlepší sportovce
okresu Blansko.
Ještě větší počet medailí dovezli adamovští trampolínisté
v roce 1976, vše ze závodů úrovně I. VT. Tentokrát jich bylo více
z mistrovství celorepublikového, celkem 5, z mistrovství ČSR
byly dvě. Převládaly medaile bronzové, stříbro získali v synchronních skocích v kategorii mužů Z. Svítil a D. Svoboda a L.
Kopecká spolu s brněnskou závodnicí Lotrekovou. Obě jmenované měly již bronzovou medaili ze stejné soutěže na mistrovství ČSR. To vyneslo L. Kopecké začlenění do desítky nejúspěšnějších sportovců Blanenska. V tomto roce byl uspořádán první závod v Adamově, na němž trampolínista, který za provedení sestavy obdržel nejvíce bodů ze všech startujících v tomto
závodě, obdržel jako cenu stříbrnou kovadlinu.
Druhý ročník závodů „O stříbrnou kovadlinu“, a pak i všechny
následující, proběhl v roce 1977 v adamovském kině, protože
skoky v sokolovně omezoval nízký strop sálu. Termín závodů
byl přesunut z června na září, resp. říjen. V tomto roce se stali
Z. Svítil a D. Svoboda přeborníky ČSSR v kategorii synchronních skoků dvojic mužů I. VT. Ve stejné výkonnostní třídě kategorie mužů získal D. Svoboda zlato na mistrovství ČSR a stříbro na mistrovství celorepublikovém. Na podzim pak poprvé
startoval v mistrovské třídě. Bronzové medaile na mistrovství
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ČSR si vyskákali v kategorii staršího žactva J. Buchníček a Soňa
Blažková, stříbrnou pak vybojovala L. Kopecká v synchronních
skocích dvojic žen.
V roce 1978 získali adamovští trampolínisté na mistrovstvích
ČSR a ČSSR 5 medailí, o které se zasloužili Z. Svítil a D. Svoboda. K nejcennějším patřilo zlato z národního mistrovství v synchronních skocích závodníků I. VT a dva bronzy D. Svobody
na obou mistrovstvích rovněž v synchronních skocích dvojic,
a to v mistrovské třídě. Partnery jim byli závodníci z oddílů Litoměřic a Prahy. Daniel Svoboda byl zařazen do širšího výběru reprezentačního družstva a byl také vybrán mezi nejlepší
sportovce okresu Blansko.
Čtvrtý ročník závodů „O stříbrnou kovadlinu“ byl současně mistrovstvím ČSR v mistrovské a I. výkonnostní třídě. Na něm D.
Svoboda ozdobil svůj výkon v kategorii jednotlivců nejvyšší
výkonnosti bronzem. Stejnou medaili získal ještě na mistrovství ČSSR v synchronních skocích dvojic. Koncem října pak reprezentoval Československo v Bulharsku na mezinárodních
závodech „Družba“, kde z naší trojice byl druhý nejlepší a obsadil celkové 11. místo. Výborná celoroční výkonnost mu vynesla zařazení mezi nejlepší sportovce blanenského okresu.
V roce 1980 uspořádal oddíl trampolín pátý ročník závodu
„O stříbrnou kovadlinu“. Do Adamova se na něj sjelo třicet
pět závodníků ze sedmi jednot. Z domácích se tohoto klání
zúčastnil pouze D. Svoboda, který obsadil 2. místo v mistrovské třídě. Jednalo se o poslední ročník tohoto závodu. Referát
o jeho konání byl jediný, který byl v tomto roce zveřejněn v týdeníku místních strojíren Směr.
Absence zpráv o činnosti v tomto sportovním odvětví po roce
1980 dokumentovala, že skoky na trampolíně v Adamově
na vrcholové úrovni skončily. Kromě uvedených trampolínistů se na úspěšných výsledcích oddílu ještě podíleli především
žákyně Vlaďka Svobodová a žák Karel Dvořák, kteří několikrát
stáli na stupních vítězů v nemistrovských závodech I. VT.
Příčin ukončení bylo zřejmě více, ale zcela jistě k nim náležely výrazné problémy se zázemím a vybavením. Do roku 1977
skákali trampolínisté na plachtě, kterou měli zapůjčenou
z Liberce a museli ji vrátit. Nahradila ji plachta starší, kterou
na přelomu roků 1977/78 museli přešít. Trénink probíhal v sokolovně s výškou stropu 5,9 m, jejíž cvičební sál měl plochu
jen asi 150 m2 (přesněji 15,7 m x 9,6 m). Také zastaralé sociální
zařízení v sokolovně bylo nevyhovující. Tyto okolnosti mimo
jiných nakonec vedly městské orgány k rozhodnutí postavit
v Adamově sportovní halu o větších rozměrech. Vzhledem
k nedostatku stavebních ploch ve městě musela této potřebě
uvolnit místo právě sokolovna. Ta byla v roce 1983 zbourána,
nová hala pak byla otevřena 30. června roku 1989.
S nástupem osmdesátých let se dříve hojné zprávy o soutěžních vystoupeních adamovských gymnastů téměř přestaly
ve Směru objevovat a ve srovnání s předchozím desetiletím
ubylo sportovních úspěchů. Rokem 1983 skončily specializované hodiny věnované gymnastice, které zajišťoval O. Pačovský, i skoků na trampolíně pod vedením Z. Svítila. Odbor ZRTV
nadále organizoval vyjma prázdninových měsíců cvičení pro
mládež a dospělé. To se konalo v pozdně odpoledních a večerních hodinách pracovních dnů v sokolovně a v tělocvičně ZŠ
Ronovská a vyžádalo si zapojení alespoň tří desítek cvičitelů.
Po zbourání sokolovny se cvičení přesunulo do tělocvičny při
ZŠ Komenského.
Všestranná sportovní činnost prováděná v odboru ZRTV Spartaku pokračovala v letech devadesátých a počátkem součas-

ného století, kdy se její zastřešení vrátilo pod organizaci obnoveného Sokola. V nynější době se rekreační tělovýchově věnuje oddíl sportu pro všechny, který je jedním ze subjektů spolku
Spartak Adamov. Podobný, byť poněkud zúžený přístup, měl
ve Spartaku oddíl cyklistickovšestranný, který vyvíjel činnost
v letech 2013 a 2014.
-dtk-

ŠIPKOVÝ KLUB ADAMOV –
2020 rok s COVIDEM

Mladší vyhrál Jaromír Bednařík hráč DC HORNETS a starší Aleš
Mrva také hráč DC HORNETS, po vzájemném utkání se stal celkovým vítězem Jaromír Bednařík.
Nová sezóna 2020–2021 se začala hrát v září a po odehraném
čtvrtém kole je opět přerušena na neurčito. Bohužel díky COVIDU byly zrušeny i turnaje pro mládež (červen, prosinec). Co
bude dál?
Ing. Milan Dudík
předseda ŠK Adamov

V tomto roce nám do činnosti velice významně, tak jako všem
do života zasáhl virus, který ohrožuje celý svět. Bohužel v tomto období nabírá na síle a nikdo nedokáže říci, kdy tahle situace skončí. V souvislosti s vládními nařízeními jsme se museli
i my přizpůsobit. Tzn. že se nedohrála sezóna 19/20 a rozehrála
se sezóna 20/21 a opět se ukončila. Vládní opatření nám zavřelo klubovnu a zrušilo sport. Je to mimořádná celosvětová situace, jaká zde nikdy nebyla. Nejhorší je se s ní naučit žít, protože
nikdo neví jak dlouho to potrvá a jestli jde boj s virem vyhrát.
Teď již k výsledkům. Dobře rozehranou sezónu ukončil v březnu virus COVID. Naše týmy v extralize JMK se v daném okamžiku nacházely na 1. a 3. místě. DC PITBULLS v III. lize na 12. místě s jedenácti body. Nicméně byly tyto výsledky uznány jako
konečné. Následné MČR a Pohár družstev bylo zrušeno, což se
týkalo družstva DC HORNETS.
Ještě před začátkem této situace se nám podařilo dát dohromady družstvo DC HORNETS 1998, které se utkalo s naším novým družstvem DC PITBULLS. Dá se říci, že se utkali nováčci
z roku 98 a nováčci z roku 20. U Pitbullů převládala nervozita, která je připravila o vítězství. Dnešní veteráni, zakladatelé
Šipkového klubu Adamov a Hornetů vyhráli 10:8. Kupodivu se
podařilo 12. 9. odehrát i 11. Mistrovství jižní Moravy veteránů
memoriál Martina a Zdenka Tasche. Účastnilo se třicet hráčů
a mimo mistrovství se odehrál i turnaj náhodně losovaných
dvojic. Jako obvykle se hrály dvě kategorie do 50 a nad 50 let.
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Stránka 1

prožijte s námi
SVÁTEČNÍ DÍLNIČKY
DĚTSKÝ SILVESTR
S HUDBOU A TANCEM

nepřehlédni

pro děti od 4 - 8 let

PROGRAM:

Před Vánoci a mezi svátky spolek KOLO-KOLO nabízí
příjemně strávený čas s kamarády. Děti si vyrobí
dárečky a pobaví se s hudbou a tancem.

8:00 - 9:30
9:45
10:00 - 11:00
11:10 - 12:15
12:30 oběd
12:30 - 14:00
14:15
14:30

po. 21.12
út 22. 12.
po. 28.12
út. 29.12.

- vánoční tvoření
- vánoční tvoření
- silvestrovská dílna
- dětský Silvestr

výtvarná dílna
svačina
vycházka
taneční dílna
nebo bez oběda, odchod domů
polední klid, hry
svačina
odchod domů

Přihlášky mailem: info@kolokoloadamov.cz
Informace: tel. 602 463 444
přihlásit se lze i na jednotlivé dny a objednat si oběd

www.kolokoloadamov.cz

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE VÁM PŘEJE SPOLEK KOLO-KOLO
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INZERCE
♦♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů,

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTONY, PODLAHY, ELEKTŘINA, PLYN A VODA. Tel. 606 469 316, www.maliribrno-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 laminátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č.
728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

♦♦ Šití a opravy, tex. galanterie, papírnictví atd.-Jana Voškerušová, Nádražní 107, vestibul žel. stanice Adamov, tel.:
774 342 291, www.sitiupoutnika.cz. Z důvodu plánované
rekonstrukce nádražní budovy budu hledat v příštím roce
nový prostor k pronájmu pro svou provozovnu (šicí dílna +
prodejna), pokud máte nějaký vhodný prostor, prosím, nabídněte, děkuji!

♦♦ Vyměním byt 2+1 na Ptačině za větší s doplatkem na Ptačině. Volejte tel. 605 801 826.

♦♦ Mladý pár hledá ke koupi byt 1+1, 2+1 v Adamově. Volejte
603 386 037.

♦♦ Milí sousedi, vyměním úsporný byt 1+1kk za 3+1kk a větší
nebo RD v Adamově a okolí. Pouze OV. Na rozdílu se domluvíme. Tel. 732866100.

♦♦ Nabízím pronájem bytu 2+1 v Adamově na ul. Jilemnického. Bližší informace na tel. 774 252 070.

♦♦ Nabízím pronájem bytu 1+1 na ul. Fibichova v Adamově. Telef. kontakt: 602 555 843.

♦♦ Prodám internet na doma samoinstalační balíček obsahuje
modem a set-top-box volejte mob. 607 972 814 cena dohodou.

♦♦ Koupím paličky na paličkování jakékoliv množství volejte
mob. 607 972 814.

♦♦ Vzhledem k současné situaci ve vzdělávání nabízím zdarma

online přípravu z matematiky k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium, přípravu z matematiky k maturitě a doučování matematiky pro studenty středních odborných
škol. Mobil: 735 986 305.

♦♦ Prodám jablka za 8kc za kg. Jsou sazovite Tel 722 965137.
♦♦ Prodám garáž na ulici Plotní. Bližší informace na telefonu
725 444 631.

PC SERVIS ADAMOV
SERVIS A OPRAVY POČÍTAČŮ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA POČÍTAČŮ
ZÁLOHA A OBNOVA DAT
INSTALACE SOFTWARE
SÍŤOVÉ SLUŽBY
KONTAKTUJTE NÁS ÚTERÝ AŽ PÁTEK OD 12:00-20:00
720 163 032
PCSERVISADAMOV@GMAIL.COM
WWW.ADASERVIS.WEBNODE.CZ

w w w. realit yhynstova.c z

Smetanova 6
678 01 BlanSko
 +420 775 582 092

Poklidné prožití svátků vánočních,
vše nejlepší a hlavně hodně
zdraví v nové roce 2021,
Vám přeje Silvie Hynštová
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NEOMEZENÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ
banner_silvestr_A5_sirka

pátek 6. listopadu 2020 14:03:15

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ
aktuálně 87 programů z toho 57 v HD

Roman Pilát

C

Nabídka platí pro objednávky do 31.12.2020 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

ADA-NET KLASIK

ADA-NET STANDARD

ADA-NET STANDARD+

včetně televize

včetně televize

včetně televize

včetně televize

25/25 Mb

50/50 Mb

450,-

6 měsíců
za

360,-

500,-

9 měsíců
za

360,-

100/100 Mb 1000/1000 Mb

600,-

12 měsíců

12 měsíců
za

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. Celkem 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.

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

600,-

za

360,-

( 608887840

www.ada-net.cz

360,-

AUTOMATICKÝ BONUS
ZDARMA BEZ PŘÍPLATKU
PRO UŽIVATELE TARIFU
STANDARD 100/100

57 %

OBJEKTŮ
PŘEPOJENO
NA GIGABIT

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
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