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Adamov má vlajku
Tříkrálová sbírka
Provoz ZŠ a MŠ
Kam na výlet?

foto: Martin Provazník

Od pondělí 15. února 2021 došlo ke změně úředních hodin Městského úřadu v Adamově. Úřední hodiny pro neodkladné záležitosti jsou nyní vždy v pondělí a ve středu
od 8. do 12. hodiny a od 13. do 17. hodiny. Doporučujeme před návštěvou úřadu věc
konzultovat s patřičným odborem.
Děkujeme za pochopení

Zprávy z radnice

Z jednání Rady města Adamova
Na 43. jednání Rady města Adamova konané
dne 2. 12. 2020 vzala Rada města Adamova na
vědomí zápis z 22. zasedání Kulturně informační
komise, které se konalo dne 18. 11. 2020, a zápis
ze 7. schůze likvidační komise, která se konala
dne 13. 11. 2020.
Pro rok 2021 byly Radou města Adamova
schváleny termíny svatebních obřadů.
Dále byla schválena Příloha č. 9 k vnitřnímu
předpisu č. 10/2011 Pravidla pro zajištění přístupu
k informacím - Sazebník úhrad nákladů spojených
s poskytováním informací platný do 31. 12. 2021.
Rada města Adamova neschválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Adamova
Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Rajhrad,
Jiráskova 47, Rajhrad.
Dále Rada města Adamova schválila rozpočet
na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2022 a 2023 Městskému kulturnímu středisku Adamov, příspěvkové organizaci.
Následně byl schválen také rozpočet na rok
2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky
2022 a 2023 Základní škole a mateřské škole
Adamov, příspěvkové organizaci.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu
rozpisu rozpočtu č. 15/2020.
Na pronájem uvolněného bytu č. 17 na ul. Komenského 6 byl v souladu s Pravidly pro hospodaření s byty v majetku města Adamova vybrán
žadatel umístěný na 1. místě v pořadí žadatelů
sestaveném pověřenou pracovní skupinou dne
25. 11. 2020.
Byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí
nájemní mezi městem Adamov a Správou železnic, státní organizací, jejímž předmětem budou
pozemky pro potřebu zhotovení stavby dráhy
„Brno – Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“.
Následně byla schválena Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Adamov a Správou železnic, státní organizaci, přičemž služebnost spočívá v přeložce kanalizace
na ulici Hybešova a úpravě veřejného osvětlení.
Rada města Adamova schválila stavební záměr
„Novostavba rodinného domu“ a zároveň schválila
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Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na komunikaci.
Dále byly schváleny vzor Dodatku Smlouvy
o nájmu bytu č. xx/xxxx/B na období 1. 1. 2021 –
31. 12. 2021 pro byty na ul. Komenského 322/6
v Adamově a vzor Dodatku Smlouvy o nájmu
bytu č. xx/xxxx/B zvláštního určení na období 1.
1. 2021 - 31. 12. 2021.
Na závěr Rada města Adamova schválila Dodatek č. 4 Smlouvy č. 01/2017/O a Dodatek č.
10 Smlouvy č. 01/2014/O mezi městem Adamov
a dopravcem ČAD Blansko, a.s., jenž vyrovnávají
negativní dopad koronavirové pandemie na hospodářské výsledky MHD Adamov.
Na 45. jednání Rady města Adamova konané
dne 31. 12. 2020 Rada města Adamova schválila výši platu včetně příplatků ředitelce ZŠ a MŠ
Adamov, příspěvkové organizace.
Na 46. jednání Rady města Adamova konané
dne 25. 1. 2021 vzala Rada města Adamova na
vědomí zápis z 23. zasedání Kulturně-informační
komise, které se konalo dne 7. 12. 2020.
Rada města Adamova schválila připojení města
Adamova k podpoře akce „Vlajka pro Tibet“ – 2021.
Dále byl schválen záměr výpůjčky na části pozemku parc. č. 181/1 v k. ú. a obci Adamov za
účelem na pozemku umístit 2–3 úly.
Byla schválena Kupní smlouva na prodej vozidla Volkswagen Transporter.
Rada města Adamova neschválila žádost o zřízení věcného břemene od společnosti STROJE
SVOBODA, s.r.o.
Následně byla schválena Smlouva o smlouvě
budoucí nájemní mezi městem Adamov a Správou železnic, státní organizací. Bylo revokováno
usnesení č. 18 z jednání 43. Rady města Adamova
ze dne 2. 12. 2020. Dále pak Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Adamov a Správou železnic, státní organizací. Bylo
revokováno usnesení č. 19 z jednání 43. Rady města Adamova ze dne 2. 12. 2020.
Rada města Adamova schválila navrhovaný
stavební záměr „Adamov, přeložka VN, nádraží“.
Následně byla schválena také Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k této stavbě.
Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, a Městskému kulturnímu

středisku Adamov, příspěvkové organizaci, byly
dány generální souhlasy zřizovatele k přijímání
finančních, účelově neurčených darů do vlastnictví příspěvkových organizací, v jednotlivých případech nepřevyšujících částku 20.000 Kč.
Dále byl schválen dodatek č. 2 Nájemní smlouvy č. 04/2013.
V rámci projektu „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“ byla schválena Příkazní
smlouva na provedení a zajištění výběrového řízení mezi městem Adamov a společností Steska, Kavřík, advokátní kancelář.
Byla schválena Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky rozdělenou na části s názvem "Rozšíření kapacity MŠ
Jilemnického v Adamově - dodávka vybavení".
Na závěr rada města Adamova schválila Dodatek č. 4 Smlouvy o zabezpečení sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
město Adamov, jenž řeší úpravu celkové ceny za
příslušný kalendářní rok.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamov

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
1. 2. 2021 Zdeněk Stloukal, 86 roků
3. 2. 2021 Mária Kratochvílová, 83 roky
6. 2. 2021 Milan Matějka, 84 roky
7. 2. 2021 Rudolf Pecher, 83 roky
7. 2. 2021 Dagmar Benešová, 75 roků
8. 2. 2021 Mária Horňáková, 90 roků
12. 2. 2021 Svatoslava Svobodová, 70 roků
16. 2. 2021 Libuše Mikulová, 89 roků
17. 2. 2021 Marie Karasová, 80 roků
19. 2. 2021 Helena Ondráčková, 85 roků
19. 2. 2021 Danuše Fejfarová, 84 roky
23. 2. 2021 Marie Pivodová, 81 rok
24. 2. 2021 Božena Cyprová, 75 roků
25. 2. 2021 Olga Vancová, 83 roky
27. 2. 2021 MUDr. Jaroslava Patáková, 87 roků
27. 2. 2021 Jana Červená, 85 roků
Úmrtí
23. 12. 2020
21. 1. 2021
24. 1. 2021
26. 1. 2021
27. 1. 2021
28. 1. 2021
5. 2. 2021
6. 2. 2021
6. 2. 2021

Jiří Charvát, roč. 1947
Zdeněk Buřík, roč. 1950
Anastasia Procházková, roč. 1946
Ludvík Crha, roč. 1948
Miloslav Vrožina, roč. 1944
Václav Gryc, roč. 1932
MUDr. Zdenka Králíková, roč. 1933
Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., roč. 1948
Květoslava Ungrová, roč. 1950

Oznámení o konání revize
údajů katastru nemovitostí

V období od 1. 4. 2021 přibližně do 30. 3.
2023 bude v katastrálním území Adamov obce
Adamov provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.
Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob
využití pozemku, typ stavby a způsob využití
stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice
katastrálního území, zhušťovací body, podrobné
polohové a výškové bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad
údajů katastru se skutečným stavem v terénu.
Účast vlastníků a jiných oprávněných není při
revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného
nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru
a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho
projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu
jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů
katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30
dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která
změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do
katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný
na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit
do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí.
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Antigenní testy pro veřejnost
zdarma
MUDr. Zuzana Kuchařová provádí antigenní testy pro veřejnost zdarma (test je hrazen
z veřejného zdravotního pojištění). Zájemci se
mohou dostavit v ordinačních hodinách bez
objednání a sdělit, že je žádán antigenní test.
Následně je proveden odběr. S sebou si prosím
přineste doklad totožnosti a kartičku zdravotní
pojišťovny.

případně je ke stažení na stránkách města Adamova.
Neváhejte tedy tohoto způsobu pomoci využít.

Sociální práce na obci

Ordinační hodiny
Pondělí

6:30 – 12:30

Úterý

10:00 – 18:00

Středa

6:30 – 12:30

Čtvrtek

6:30 – 12:00

Pátek

6:30 – 11:00

Antigenní test je prováděn z nosohltanu a za
15 až 30 minut už budete znát výsledek, který
vám bude sdělen v místě odběru. Test se neprovádí, pokud jste byli před méně než 90 dny
pozitivně PCR testováni na Covid-19, anebo jste
podstoupili PCR test s negativním výsledkem
v posledních pěti dnech.

Seniorská obálka
Seniorská obálka napomáhá jak seniorům,
tak záchranným složkám získat snadno a rychle informace potřebné k záchraně života. V současné koronavirové době je obzvlášť důležitá.
I.C.E. karta slouží záchranářům k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na
místě nebo o nutnosti transportu do zdravotnického zařízení. Jde o další krok k vylepšení
přednemocniční péče. Senioři za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře vyplní
do karty základní informace o svých alergiích,
nemocech, lécích, jejich dávkování, mohou
také uvést kontakty na své blízké nebo ošetřujícího lékaře. Vyplněnou I.C.E. kartu si poté
umístí každý senior ve své domácnosti na viditelné a snadno dostupné místo, např. na vnitřní
stranu vchodových dveří či na dveře lednice.
Tato seniorská obálka je určena především
chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu.
Seniorská obálka je stále v dostatečném
množství k dispozici v tištěné podobě na MěÚ
Adamov, odboru sociálních a správních věcí,
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• Máte nízký příjem, ze kterého obtížně hradíte
náklady na bydlení na úkor ostatních oblastí
života (strava, životní styl apod.)?
• Nezvládáte všechny úkony spojené s péčí
o domácnost a bydlení?
• Odešla Vám blízká osoba a na Vás je teď
všechna starost o placení za bydlení a o péči
o domácnost?
• Nevíte si rady při vyplňování formulářů sociálních dávek?
• Máte zdravotní potíže (fyzické, mentální, psychické) a potřebujete najít vhodnou sociální
službu?
• Potřebujete podpořit při náročné životní situaci?
• Chcete, abychom přišli za Vámi a pomohli
Vám u Vás doma?
Jsme tu pro Vás. V rámci sociální práce na
Městském úřadě v Adamově stačí přijít za námi
nebo nám zavolat a domluvit se.
Sociální pracovnice:
• Mgr. Simona Tichá
tel. 516 499 625, mob. 605 206 656
e-mail: simona.ticha@adamov.cz
• Andrea Pečinková DiS
tel. 516 499 625, mob. 732 400 777
e-mail: andrea.pecinkova@adamov.cz
Vedoucí odboru:
• Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru
tel. 516 499 624, mob. 602 788 015

Finanční úřad informuje
Ministryně financí svým rozhodnutím prominula sankce za pozdější podání daňového přiznání
k dani z nemovitých věcí, pokud k němu dojde do
1. 4. 2021. Proto Finanční úřad pro Jihomoravský kraj bude výše popsanou službu provozovat
i v průběhu února a března.
Kontakt na územní pracoviště ÚP v Blansku, Seifertova 7, 678 11 Blansko: 516 487 332
a 516 487 333. Finanční úřad pro Jihomoravský
kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno 542 192 142
a 542 192 143.

Provoz mateřských škol
během letních prázdnin 2021
MŠ

Provoz

Uzavření

Komenského 6

9. 8. – 31. 8.

1. 7. – 6. 8.
1. 7. – 31. 8.
(provozní důvody)

Komenského 4
Jilemnického 1

1. 7. – 9. 7.
23. 8. – 31. 8.

12. 7. – 20. 8.

Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy

Zápis k předškolnímu
vzdělávání
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná:
• 3. května 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Jilemnického 1,
• 3. května 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Komenského 6.
Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, které
nejsou do této mateřské školy dosud přijaty.
Formuláře je možné vyzvednout v jednotlivých
mateřských školách nebo stáhnout z webových
stránek Základní školy a mateřské školy Adamov: www.adamov.cz/zsadamov.
K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rodný list dítěte a občanský průkaz,
cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem
pobytu.
V den zápisu zákonný zástupce dítěte přinese
vyplněnou žádost o přijetí dítěte. Žádost musí
být potvrzena lékařem.
Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy

Zápis k povinné školní
docházce
Zápis k povinné školní docházce se bude kontat:
• 7. dubna 2020 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Ronovská 12,
• 8. dubna 2020 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Komenského 4.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do
31. 8. 2015, tedy děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let.
Do prvního ročníku lze zapsat i mladší děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, jsou-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Zákonní zástupci však musí k žádosti doložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení, u dětí
narozených od ledna do konce června navíc ještě
doporučení odborného lékaře.
K zápisu se musí dostavit i zákonní zástupci,
kteří chtějí pro své dítě žádat o odklad školní docházky. K žádosti musí zákonní zástupci doložit
doporučení příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě i bez něj. V případě, že se v termínu
zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě
s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2021.
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas
s vyznačeným režimem pobytu.
Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy

Poslední tři volné parkovací
karty
Upozorňujeme zájemce o vydání parkovací karty pro parkování na odstavné ploše nad Sokolovnou, že zbývají tři volné karty.
Možnost parkování se týká osobních vozidel do
3,5 t. Prioritou je povolování parkování vozidel větších rozměrů (dodávky, atd.). Veškeré informace
k parkování naleznete v Provozním řádu parkoviště umístěném na webových stránkách města.
Případné zájemce o vydání nového povolení na
rok 2021 žádáme, aby si podali žádost elektronickou formou na e-mail lukas.maly@adamov.cz.
Žádost musí obsahovat typ vozu, barvu a SPZ,
včetně kontaktů na žadatele.
Správa majetku města
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Události ve městě
Adamov má nově také vlajku

„Vlajka je zpravidla různobarevný kus látky, obdélníkového, čtvercového či jinak pevně stanoveného tvaru a poměru stran, který
symbolizuje organizaci (typicky zejména
stát či jinou územní správní korporaci jako
zemi, kraj, obec a podobně), případně slouží
k signalizaci…“, do roku 2020 měl Adamov
pouze znak – stříbrný erb s pecí, plameny
a ostrví. To se změnilo 6. lednem 2021, kdy
byla Rozhodnutím č. 89 předsedy Poslanecké
sněmovny udělena městu Adamovu vlajka.
Vše ale začalo již na počátku roku 2020,
kdy bylo rozhodnuto na zasedání Kulturně
informační komise o pořízení vlajky. Město
Adamov oslovilo dvě společnosti, které se
zabývají vexilologií, tedy naukou o symbolice
vlajek, praporů a standart.
Ze zaslaných návrhů byly na zasedání Kulturně informační komise vybrány dva návrhy
od společnosti Velebný a Fam, s.r.o., z Ústí
nad Orlicí, které byly následně předloženy dne
16. 9. 2020 zastupitelům města Adamova,
aby vybrali definitivní podobu vlajky.
Zde se zástupci města shodli na podobě,
kterou popisuje tzv. blason následovně:
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„Červeno-bílo-červený svisle dělený list
v poměru 1:3:1. Uprostřed černá kvádrovaná vysoká pec s prázdným topeništěm, z níž
šlehají červené plameny. Nad nimi černé kolo
s horní ozubenou polovinou. Pod pecí postavená hnědá ostrev o třech sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“
Tímto byla schválena podoba vlajky městem. Návrh vlajky byl následně zaslán ke
schválení Podvýboru pro heraldiku a vexikologii při Parlamentu ČR. Ten doporučil předsedovy Poslanecké sněmovny vlajku schválit, jak již bylo zmíněno výše.
Z důvodu pandemie COVID-19 nemohlo
být přistoupeno k slavnostnímu předání dekretu o udělení vlajky na půdě Poslanecké
sněmovny, ale i přesto vlajku můžeme začít
využívat.
V současné době probíhají jednání na vytvoření ručně vyšívané vlajky a dodání dalšího příslušenství. Snad nám situace brzy
dovolí představení vlajky širší veřejnosti
slavnostnější formou. Pro další informace
sledujte web města a facebook.
Kulturně informační komise

Poděkování za Tříkrálovou
sbírku
Tak jako již tradičně proběhla začátkem měsíce ledna 2021 i v Adamově Tříkrálová sbírka.
Z důvodu celosvětové pandemické situace
byla ovšem ve zcela odlišné formě oproti předešlým rokům. Koledníci nechodili, vybíralo se
v kostele, v obchodech Brněnka – Nova a Albert a taktéž v základní škole Adamov.
Přispět se mohlo i pomocí online aplikací,
které jsou i nadále k dispozici. Oblastní charita Blansko děkuje všem lidem, štědrým dárcům, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou
v rámci této netradiční Tříkrálové sbírky. Bez
dárců by sbírka nemohla být, což naznačuje, že
v Adamově je mnoho lidí, kterým není lhostejná
nepříznivá či složitá situace druhých lidí. Velký
dík pak patří i tříkrálovým koledníkům, kteří se
letos netradičně podíleli na roznášení letáků do
schránek.
Záměrem Tříkrálové sbírky 2021 z vybraných
finančních prostředků je jejich využití na podporu těchto vybraných projektů:
• podpora Mobilního hospice svatého 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
• obnovit vozový park Oblastní charity Blansko
(sociální a zdravotní služby)

Celkem bylo v Adamově letos vybráno do
pokladniček 15.944 Kč, sbírka však nadále do konce dubna pokračuje online pomocí
webových aplikací či příspěvkem na Tříkrálový
účet Oblastní charity Blansko - bankovní účet
66008822/0800, VS 77706000.
Ještě jednou všem děkujeme.
Oblastní charita Blansko
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Z dějin zanikajícího domu
č. p. 50
Již několik let jsme svědky postupného mizení jednoho z nejstarších domů v Adamově. Má číslo popisné 50 a nachází se na ulici Osvobození s číslem
orientačním 4. Tento dům je jedním z asi šedesáti,
které jsou zakresleny v první katastrální mapě obce,
jež pochází z roku 1826. Další takové objekty najdete
dnes jen na adresách Plotní 3 a 4, Smetanovo náměstí 2 a uvnitř továrního areálu, kde stojí přestavěná
budova lichtenštejnského zámečku.
Právě s výstavbou tohoto zámečku, jež byla zahájena v r. 1806, souvisí postavení dnes odcházejícího
domu. Vrchnost potřebovala v jednom z domů blízkých zámečku zřídit myslivnu, a proto nechala jeho
majiteli p. Josefu Maixnerovi v roce 1808 postavit
přízemní chalupu, které bylo přiděleno č. p. 50. Zastavěným místem došlo k posunu okraje obce směrem
na východ. Uvádí se, že v novém domě byly 2 světnice, kuchyň a stáj pro krávu. V roce 1820 tuto chalupu
zdědil syn p. Maixnera Jan, který ji po šesti letech
směnil za 200 zlatých s Josefem Drahovzalem. Dalšími vlastníky byly ženy z rodu J. Drahovzala, nejprve
dcera Františka a později vnučka Anna. Za ní došlo
ve svahu nad domem ke stavbě kostela a bylo přitom
zvýšeno vedení cesty kolem domu.
V roce 1877 se majitelem stal Jan Ličman, resp.
Litschmann. Zřejmě až za něho byl v domě zřízen
hostinec, v němž se scházel čtenářskovzdělávací
spolek založený v roce 1863. V poslední dekádě
19. století našel „U Ličmanů“ zázemí pro své zkoušky spolek pěvecký. V prvním desetiletí následného
století nesl podle vzpomínek adamovského rodáka
A. Hudce hostinec v názvu přívlastek „Jaškův“.
Dalším zdrojem informací o minulosti domu je
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katastrální mapa z roku 1939. Tehdy dům a svažitý
pozemek, na němž bylo v letech 1953 až 1955 po
značných terénních úpravách vybudováno fotbalové
hřiště, vlastnila místní továrna Novák & Jahn a bylo
na něm zřízené zahradnictví. Dům s pozemkem zůstal v majetku továrny, která během II. světové války
a krátce po ní patřila do koncernu Škodových závodů
a později byla osamostatněna jako národní podnik
Adamovské strojírny (ADAST), až do r. 1990. Zhruba
v letech 1947 a 1948 bydlel v domě tovární zahradník p. Králíček s rodinou. Po něm se do domu nastěhovala rodina pana Josefa Kachlíka, který převzal
zahradnickou štafetu. S postavením sportovního
stadionu zahradnictví zaniklo. Pan Kachlík se pak
stal dlouholetým správcem nejen fotbalového hřiště,
ale na přelomu 50. a 60. let se také staral o kluziště
u adamovského vlakového nádraží, kde místní oddíl
odehrával své mistrovské zápasy. V půdě domu měli
úkryt poštovní holubi, které choval. Ve výše uvedeném roce 1990 byl dům odprodán paní Jaroslavě
Kachlíkové, vdově po panu Josefovi.
Od dědiců paní Kachlíkové odkoupili dům v roce
2011 manželé Strakovi z Adamova, ale trvale ho
neobývali. Ti pak v roce 2018 dům prodali mimoadamovské zájemkyni. Z budovy byla odstraněna střecha a v současné době pozorujeme pomalé odbourávání zdí domu. Podle ochotného sdělení současné
majitelky bude v nejbližších letech postaven na pozemku nový dům zhruba stejných rozměrů a výšky,
který bude energeticky úsporný.
Toto pojednání bylo z většiny sestaveno na základě zápisů v kronice obce, článků otištěných ve Vlastivědných zprávách z Adamova a okolí a Směru
a vzpomínek pana Jaromíra Kachlíka.
- dtk -

www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Vzpomínka

Poděkování
Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele,
nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj vzpomínat.

„Odešli jste, jak osud si přál,
v našich srdcích však žijete dál.
Dny plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Snad čas rány zhojí, slzy osuší,
klid a lásku vnese do duší,
abychom s úsměvem mohli vzpomínat.“
Dne 7. března 2021 uplyne 5 let, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jiří Manoušek, a dne 27. března
2021 budou tomu 2 roky, co navždy odešla drahá švagrová, teta a prateta, paní Marcela Fojtová,
roz. Manoušková z Adamova.
Se smutkem v srdci a stálou vzpomínkou,
nikdy nezapomenou manželka a švagrová s celou
svojí rodinou.
Dne 20. března uplyne 5 let,
co nás navždy opustil náš
nejdražší tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Miroslav
Zemánek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte, prosím s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera a synové s rodinami.

Dne 12. 1. 2021 zemřela
ve věku nedožitých 87 let
bývalá občanka Adamova,
paní Marie Mrázová (Neumanová).

Dne 21. ledna 2021 nás opustil pan Zdeněk Buřík.
Touto cestou bych chtěla poděkovat přátelům,
kamarádům a všem za projevenou osobní i písemnou soustrast.
Všem upřímně děkuji, manželka s rodinou.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se
4. února 2021 zúčastnili posledního rozloučení
s mým manželem Miloslavem Vrožinou.
Děkuji i těm, kterým tato zlá doba nedovolila přijít do smuteční síně a chvilku tiché piety prožili
doma. Poděkování patří i za slova útěchy, kondolence a květiny.
Za celou zarmoucenou rodinu děkuje
manželka Lenka Vrožinová
Děkujeme touto cestou všem
přátelům a známým, kteří se
přišli v úterý 16. února 2021
do blanenské smuteční síně
naposledy rozloučit s mým
zesnulým manželem, Doc.
Ing. Rudolfem Rybářem,
CSc. Děkujeme také za květinové dary a slova útěchy.
Zdeňka Rybářová, manželka

Vzpomínka na MUDr. Zdenku
Králíkovou
Dne 5. února 2021 zemřela po dlouhé těžké nemoci
ve věku 87 let paní MUDr.
Zdenka Králíková.

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Paní Zdenka pocházela z Ostravy, kde působila
na Krajské hygienické stanici Severomoravské10

ho kraje, a poté se přestěhovala do Adamova.
V Brně zastávala funkci vedoucí lékařky a primářky
epidemiologického ústavu Jihomoravského kraje.
Celý svůj život zasvětila rodině, službě medicíně
a hlavně pomoci lidem. Jen zřídka máme možnost
setkat se s tak vzácným člověkem, jako byla paní
Zdenka. Byla vždy laskavá, obětavá a za každé situace ochotná komukoliv blízkému i cizímu pomoci.
Na paní Zdenku nejde zapomenout. Její stopy
sice už zavál vítr, ale lásku, úctu a vzpomínky v našich srdích nikdo nevymaže.
Ti, kdo jste paní Zdenku znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.

Vzpomínky na Václava Gryce
Ve čtvrtek 4. února jsme se
rozloučili s naším bývalým
spolupracovníkem v Historicko-vlastivědném kroužku
a Městském kulturním středisku v Adamově panem
Václavem Grycem.
Narodil se 6. září 1932 v Krásensku u Vyškova.
V roce 1943 byla obec násilně vystěhována a rodina
se dostala do Bílovic nad Svitavou. Po absolvování
základní vojenské služby (1951) Václav nastoupil do
Škodových závodů v Adamově do útvaru ST 2, kde
pracoval jako dělník na stroji. Potom přešel do ZS, kde
se vyráběly zapalovače do střel. Následoval „převod
X“, investiční celky ID a montáže čerpací techniky až
do roku 1976, kdy se v P 50 stal mistrem údržby. Od r.
1984 pracoval jako mechanik pro malou lisovnu. V r.
1989 převzal funkci mechanika P 50, kterou vykonával až do odchodu do důchodu.
Už od mládí měl Václav Gryc zájem o divadlo, film
a fotografování.
Po nástupu do strojíren vstoupil také do Závodního klubu (ZK), a to v pobočce na Ptačí svatyni. Zde
„v Dřeváku“ měli klubovny jak fotografové, tak filmaři,
šachisté aj. Stal se členem fotokroužku. Potom následovala volba do výboru ZK, kde pracoval 5 let. V roce
1974 byl zvolen předsedou ZK a tuto funkci vykonával
až do roku 1993, kdy došlo k ukončení činnosti ZK.
Ve své funkci se věnoval všem kroužkům, které byly
v klubu, a pomáhal v rozvoji zájmové činnosti zaměstnanců a občanů města. Členové kroužků měli dobré
podmínky pro činnost, umisťovali se dobře i v celostátních soutěžích (výtvarníci, fotografové aj.), jiné
kroužky se významně podílely na rozvoji kultury v Adamově – divadelníci, Historicko-vlastivědný kroužek –

výstavami a vlastivědnou činností, dechová a taneční
hudba aj. Význam pro obyvatele města měla i knihovna ZK, která představovala do vzniku knihovny MKS
jedinou možnost výpůjčky knih ve městě. Po vybudování Městského kulturního střediska v Adamově
přispíval Václav Gryc ke spolupráci obou kulturních
institucí. Práci v Městském kulturním středisku zůstal
věrný i po odchodu do důchodu. Zapojil se také do
práce v Historicko-vlastivědném kroužku, kde spolupracoval při instalacích pořádaných výstav.
Václavu Grycovi děkujeme za dlouholetou práci pro
rozvoj zájmové činnosti a kultury v Adamově. Čest
jeho památce!
JB
Dlouhé roky patřil do malého pracovního kolektivu
zaměstnanců Městského kulturního střediska v Adamově člověk na pozici topič, údržbář. Vystřídalo se na
ní několik pracovníků, ale celých sedm roků ji vykonával pan Václav Gryc. Nastoupil k nám v době, kdy
ukončil svoji pracovní životní etapu v Adastu Adamov.
A nemohli jsme si vybrat lépe. V panu Grycovi k nám
přišel nejen skvělý zaměstnanec, ale také výborný
spolupracovník a kamarád v jedné osobě.
Po pracovní stránce pro něj nic nebylo problém. Orientoval se v mnoha oborech a činnostech, a když náhodou jeden den něco neznal, druhý den to již nebyla
pravda. Zjistil si, co potřeboval, oslovil bývalé kolegy
a problém byl vyřešen. Co se pro údržbářskou práci
nedalo koupit, to si zvládl vyrobit nebo upravit. Uměl
opravdu všechno. A tak jste ho zde mohli vídat jako
natěrače, instalatéra, zahradníka, sklenáře, zvukaře
atd. Byla jsem vděčná za rady a zkušenosti, o které
se se mnou dělil, a já je mohla využívat při přípravě výstav v naší malé výstavní síni v MKS na Ptačině. Ještě
řádku roků poté, co odešel do skutečného důchodu,
vždy ochotně přišel, aby nám pomohl vyřešit problém
nebo provedl údržbu parket.
A jak jsem již uvedla, stala se z nás "pracovní" rodina. Pan Gryc nikdy nezapomněl na naše narozeniny,
radoval se spolu s námi z narození našich vnoučat,
zajímal se o naše radosti i starosti. Později, kdy mu už
zdravíčko tak dobře nesloužilo, jsem byla vždy ráda,
když za námi přišel. Pokaždé si prošel prostory MKS,
podíval se, co se kde změnilo a já si vždy uvědomovala, kde všude je stále vidět jeho šikovná ruka...
O to smutnější pro nás byl 28. leden, kdy pan Gryc
ukončil svoji životní pouť. Nikdy na roky prožité v jeho
společnosti nezapomeneme.
Děkuji mu za vše, co pro adamovskou kulturu i kulturní středisko udělal.
Čest jeho památce.
Jitka Králíčková, ředitelka MKS Adamov
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„Nuda není špatná, pokud podporuje kreativitu
a vybičuje vás k tomu, něco vymyslet
právě proto, abyste se nenudili.“
Miroslava Časarová, česká operní pěvkyně

Městské kulturní středisko Adamov
Město Adamov
Farnost Adamov
Firma Adavak s.r.o. Adamov
Firma Eden Europe s.r.o. Adamov
Pivovar Černá Hora
a Ing. Jaromíra Vítková, členka Senátu ČR

vyhlašují 16. ročník
soutěžní části akce
Salonek dětských
adamovských umělců.
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SALONEK
dětských
adamovských
umělců

Podmínky soutěže:
Soutěž je určena pro děti
do 15 roků.
Do 21. března 2021 (včetně)
připravit svoje výtvarné práce
určené do soutěže.
Formát prací A3.
Technika zhotovení prací libovolná.
O dalším průběhu akce vás
budeme průběžně informovat.
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Připravujeme výstavu
ANTONÍN ODEHNAL – 90. výročí narození
Antonín Odehnal byl známý brněnský grafik
a dlouholetý profesor na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně.

Zlatá zastávka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Výstava se uskuteční až to epidemiologická
situace a příslušná opatření umožní.

Program Zlaté zastávky na březen 2021
Workshop:
Tvoříme ze starého nové, tentokrát na téma:
„Co vše se dá vyrobit ze starého trička?“
Přines si staré tričko, můžeme ho vylepšit nebo
z něj vyrobit tašku.
Příprava na Velikonoce
• Jarní svátek
• Malování kraslic
• Sázení obilí
• Výroba pomlázky
Ponožkový den – co to znamená, proč se nosí
ponožky každá jiná.
Protáhneme tělo za pomocí cviků, které tě budou
bavit.
Podrobnosti v Zlaté zastávce, na Facebooku
nebo na telefonu 733 741 732.
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Pálava
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Ukázky z děl Antonína Odehnala jsou níže.

Kutná Hora

Postní doba
Pohodlně si sedněte a na chvilku odložte své
starosti. Chtěl bych vám něco říci o lásce.
Máte někoho rádi a očekáváte jeho lásku.
V tom je naplnění lidského života. Cítíte to také
tak? Jestliže ano, pak je důležité dobře porozumět tajemství lásky.
V postní době se nám - víc, než kdy jindy - odkrývá velikost Boží lásky v Ježíši Kristu. Její velikost spočívá v ceně, kterou je schopen dát za
naše vykoupení. A tou cenou je, že dává SÁM
SEBE. Zkuste si to představit: mám někoho rád
nebo ráda. Myslím na něj, chci být s ním. Chci
mu dát všechno pro to, aby byl šťastný. Dám
mu dárek, přinesu jí květinu. Ale zůstanu u ní,
když bude nemocná, když se o ni budu muset
starat a budu muset obětovat všechny své
koníčky, setkávání s přáteli? Budu mu věrná,
i když se mu nic nebude dařit a půjde od prohry
k prohře?
Jak moc budu schopen vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen proto, abych učinil
druhého šťastným?
A dám za něj život, i když mě zradí, nebude
o mě stát, bude chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše, co jsem pro něj kdy

udělal? Obětuji svůj život za někoho, komu to
bude lhostejné a ještě se mi bude do očí vysmívat? Každý si v duchu přiznejme, že naše
sebeláska možná vítězí častěji a snadněji, než
bychom si přáli.
A co dělá milující Bůh?
Z lásky ke mně na sebe bere všechny moje
zrady, mou ukrývanou pýchu, pro kterou nechci
vidět, co ode mne žádá. Protože právě hledání
toho, co ode mě očekává Bůh, je někdy obtížné,
volím pro sebe buď snadnější cesty, nebo se po
jeho vůli přestávám ptát úplně.
Postní dobou prozařuje postava milujícího
Pána, který se z lásky k nám zříká sám sebe
a bere na sebe všechno, čím jsme porušili lásku vůči němu, vůči lidem kolem nás i vůči sobě.
A nabízí nám svou blízkost. V ní máme získat
sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost obnovit
všechny vztahy lásky, které prožíváme. - Nebojme se toho!
Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby vám to v souvislosti s velikonočními svátky přineslo radost a pokoj.
Z knihy brněnského biskupa Mons. Vojtěcha
Cikrleho Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího.

Ze školních tříd
Když je zima bílá

Po velké spoustě let nemá tentokrát zima chybu. Všude je plno sněhu a konečně se můžeme
s dětmi vyřádit. Lopaty, boby, sáně a brusle jsou
zejména v únoru v permanenci. A o tom, že to
děti na sněhu opravdu baví, není pochyb. Ve školce máme k dispozici lopaty a samosebou se je
snažíme co nejvíce využívat. Dokud je na zahrádce nebo na hřišti aspoň zbytek sněhu, je kopeček
náš. I když některé menší děti ještě přesně nevědí, jak se na lopatu sedá, my zkušené ježi...tedy
vlastně učitelky jim to rády názorně předvedeme.
A už jen svištět dolů. Děti jsou k neutahání. Energii by mohly rozdávat. Dobrá nálada a čirá radost
ze života je velmi nakažlivá. A nepotřebujeme ani
patnáct minut přímého kontaktu, stačí pár vteřin
sledování cvrkotu těch našich nejhodnějších.
Takže moje doporučení. Neseďte doma, vyražte
ven a nechte se dětmi taky nakazit. Protože když
je zima bílá, je svět o něco víc v pořádku.
Mgr. Ivana Drlíková
MŠ Jilemnického
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Zimní čas ve školce
Ve školce jsme zimu přivítali „Bílým
dnem“, nazdobili jsme si třídu sněhovými
vločkami, řetězy a vyrobili jsme si sněhuláky. Všichni jsme se oblékli do bílého oblečení a společně jsme si zasoutěžili. Oslavu
zimy jsme zakončili, jak jinak, než venku
hrou se sněhem.
Na konci ledna si děti ve školce Komenského užily kouzelnické představení Michala Ondřeje „Čáry a kouzla“. Nejenže úžasná
kouzla viděly, ale také si jich pár mohly vyzkoušet. Kouzly i kouzelníkem jsme byli nakonec všichni „okouzleni“.
V únoru se děti nejvíce těšily na „Karneval“, protože do školky přišly ve svých oblíbených maskách. Takže jsme tu měli - policistu, piráta, rytíře, vílu, princeznu, berušku,
motýlka, pejska, ale také třeba nevšední
krásnou masku…vajíčko. Dětem se líbila
promenáda v maskách, ale nejvíce si užily
závěrečnou karnevalovou diskotéku.
Únor je také čas lásky, proto jsme lásku
společně oslavili i my ve školce „Červeným
dnem“ v červeném oblečení. Děti si vyrobily
obrázek ze srdíček a valentýnskou záložku
do knihy.
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Zimní čas jsme ve školce prožili pestře
a ještě více se těšíme na jaro.
Lucie Jarušková
MŠ Komenského 4

Ze sportu

Střípky z historie
adamovského sportu, 45. díl
Po skončení sezóny roku 1994 mělo licenci B celkem 10 členů oddílu – seřazeni od
nejmladších to byli M. a P. Bednářovi, P. a J.
Tejkalovi, M. Bláha, J. Procházka, T. Oujeský,
R. Czetmayer, Libor Macek (kategorie muži)
a B. Věžníková. Alespoň jednoho závodu se
v tomto roce zúčastnilo 33 členů. Chyběl mezi
nimi L. Odehnal, který tímto rokem zahájil
dvacetileté období, během něhož závodil jen
výjimečně. Spolu s „bafuňáři“ bylo do činnosti oddílu zapojeno přes 50 osob. Všichni se
uplatnili při pořádání celostátního žebříčku na
krátké trati, jehož centrum bylo v jedovnickém
kempu. Na tento závod zavítali antidopingoví
komisaři, pro jejichž práci bylo třeba dodatečně vyčlenit vhodné prostory.
V únoru roku 1995 vyhrál A. Věžník o jednom
víkendu dva závody v lyžařském OB v kategorii
nad 40 let při 8, resp. 6 klasifikovaných závodnících z celé republiky. Sezóna byla pro oddíl
poměrně úspěšná vzhledem k počtu vyhraných závodů na oblastní úrovni. Pavlu Tejkalovi se to mezi mladšími žáky podařilo dvakrát,
po jednom vítězství si vybojovali B. Věžníková,
J. Tejkal a M. Bláha. Ten se také umístil mezi
staršími žáky v popředí startovního pole i na
letních vícedenních závodech. Žákovská štafeta M. Bláha, J. Tejkal a P. Bednář obsadila 3.
místo na oblastním přeboru v konkurenci 10
štafet. V říjnu byl uspořádán závod z Adamova, který byl tentokrát situován do prostoru
směrem k Útěchovu. Nejednalo se ale o tradiční závod o Pohár Adastu, jenž v tomto roce
proběhl již počátkem dubna s cílem na hrázi
jedovnického rybníka.
V roce 1996 uspořádal oddíl v okolí Podomí
celostátní žebříčkový závod, v němž bylo v cíli
klasifikováno celkem 1 038 běžců a běžkyň.
Jedná se o dosud nepřekonaný nejvyšší počet účastníků závodu, který organizoval adamovský oddíl. V hlavních kategoriích zvítězili
tehdejší reprezentanti Tomáš Prokeš a Jana
Cieslarová. Během sezóny se v popředí výsledkových listin objevovali mladší dorostenci
M. Bláha a J. Tejkal. To se odrazilo v umístění
v oblastních žebříčcích – jarní vyhrál M. Bláha,
v podzimním byl J. Tejkal druhý, navíc byl ještě
M. Bednář druhý v mladších žácích. Pavel Tejkal reprezentoval Brněnskou oblast v celostát-

ním měření sil výběrů žactva.
Před zahájením sezóny roku 1997 přešel
oddíl organizačně do Hanácké oblasti. Michal
Bednář obsadil v moravském žebříčku 3. místo mezi mladšími žáky a tím obdržel licenci B.
Další licence B z téhož žebříčku získali B. Věžníková v ženách, J. Procházka v mužích a dorostenec J. Tejkal. Nadějný M. Bláha startoval
jen na několika závodech a od dalšího roku se
plně věnoval již jen basketbalu.
V září roku 1998 se uskutečnil v Olomučanech jubilejní 20. ročník Poháru Adastu, který se započítával do moravského žebříčku.
V něm si vyběhli, resp. potvrdili licenci B bratři
M. a P. Bednářové a J. Tejkal. Počet licencí B
získaný členy oddílu navýšili úspěšnými starty v oblastním žebříčku B. Věžníková a mladší
žák Vladimír Schmid. Na podzim se začal na
startech závodů objevovat 8letý Antonín Věžník.
Počátkem roku 1999 objeli T. Oujeský, J.
Procházka, J. Tejkal a A. Věžník 4 závody v lyžařském OB, ale bez výraznějšího úspěchu.
V hodnocení hlavních kategorií mužů a žen byl
zaveden ranking a přestaly být v nich přidělovány licence A a B. Ty v posledních letech získávala z dospělých pravidelně jen B. Věžníková. V tomto roce nastoupilo k závodu jen asi 20
členů oddílu. Vyšší licencí B byli oceněni za své
výkony M. Bednář, V. Schmid a J. Tejkal, tu nejvyšší „A“ získal P. Bednář za 3. místo v moravském žebříčku. V kategorii nejmladších žáků
se 9letý A. Věžník umístil na 3. místě v jarní
i podzimní části oblastního žebříčku. Několik
startů na závodech absolvoval také jeho o dva
roky mladší bratr Václav. Mezi nadějné nové
žáky patřili dále Aleš Sychra a Štěpán Čejka.
Na podzim rozšířila přestupem řady oddílu Nataša Násadová. V tomto roce startovali v létě
členové oddílu na rekordních 6 vícedenních
závodech včetně těch nejvýznamnějších a na
jednom z nich, Bohemii, zvítězil mladší veterán
A. Věžník ve své kategorii výkonnosti B.
V roce 2000 byly uspořádány dva velké závody. Většího, jenž byl bodován do moravského žebříčku a jehož centrum bylo v Rudici, se
zúčastnilo 718 závodníků, menšího, který se
uskutečnil v lesích poblíž Studnice, okr. Vyškov,
pak téměř čtyři stovky. Zmapovaný lesní komplex u Rudice byl vybrán mezi asi tři desítky
prostorů, které byly nabídnuty jako tréninkové
pro zahraniční účastníky mistrovství světa, jež
pořádala Česká republika v roce 2001 v okolí
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Mariánských Lázní. Celkově se členové oddílu
zúčastnili v tomto roce tří závodů v lyžařském
OB a 51 závodů v pěším OB. Mezi nimi byly
i závody celostátního žebříčku výkonnosti A,
na kterých se bohužel P. Bednářovi nepodařilo
obhájit A-licenci. Licenci B udrželi, eventuálně
získali kromě P. Bednáře junior J. Tejkal, starší
žák V. Schmid a nejmladší žák A. Věžník. Ten
nejprve vyhrál jarní oblastní žebříček nejmladších žáků a na podzim si to zkusil rozdat se
závodníky staršími až o 2 roky. V této kategorii
obsadil v oblastním žebříčku 3. místo, což mu
vyneslo uvedenou licenci. Mezi nejmladšími
žáky ho plně v podzimním žebříčku zastoupil
mladší bratr Václav, který ho vyhrál. K celostátnímu porovnání výkonnosti mládeže lze
použít výsledky dosažené na letních vícedenních závodech, na kterých si oba bratři vedli
výtečně. Starší Tonda zvítězil na Ceně střední
Moravy, Botas Cupu a Ceně východních Čech
a na Bohemii skončil druhý. Mladší Václav se
blýskl zejména obsazením druhého místa na
zmíněné Ceně východních Čech. Slabší výkonnost mužských závodníků oddílu dokládá
skutečnost, že v rankingu byl nejvýše umístěn
veterán A. Věžník (390. místo), přestože v kategorii mužů startoval nepravidelně. Ve své
veteránské kategorii obsadil v moravském
žebříčku 3. místo. V ženách byla N. Násadová
na konci roku klasifikována v rankingu na 226.
místě. Řady oddílu opustila B. Věžníková, která
se odstěhovala mimo Adamov.
Na základě výborných výkonů byli bratři Věžníkové zařazeni do Centra talentované mládeže Hanácké oblasti. V roce 2001 Tonda v regio
nálních závodech mladších žáků 5krát vyhrál
a 14krát se umístil do 3. místa. Mladší Vašek
měl v nejmladších žácích ještě lepší bilanci –
9 vítězství a 10 druhých a třetích míst. Tonda
byl členem družstva Hanácké oblasti, které
na mistrovství žákovských oblastních výběrů
vybojovalo bronzové medaile. Oba si vyběhli
v kategorii mladších žáků B-licenci. Dalšími držiteli licence této úrovně byli v oddíle P. Bednář
a V. Schmid. Z dospělých členů byla nejlepší
N. Násadová, která se v tomto roce pohybovala v celorepublikovém rankingu kolem 140.
místa, mimo jiné třikrát vyhrála na vícedenních
závodech výkonnostně slabší kategorie žen.
Členskou základnu oddílu rozšířila Lucie Kučerová, o 4 roky později provdaná Procházková.
Oddíl uspořádal na podzim roku 2002 z Vranova závod moravského žebříčku. Bratři Věžníkovi byli v družstvu Hanácké oblasti nasazeni
na dvě místa mladších žáků a bezchybným
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i dostatečně rychlým během přispěli k jeho
vítězství na republikovém mistrovství žákovských výběrů. Je třeba zdůraznit, že desetiletý
Vašek měl na svém úseku soupeře až o dva
roky starší. Finišmanem družstva byl Vojta
Král, v současnosti reprezentant s mnoha mezinárodními úspěchy, z dalších členů tehdejšího výběru se později výrazně prosadily sestry
Hlavovy. Je pochopitelné, že A. a V. Věžníkovi
si udrželi nejvyšší žákovskou licenci, která byla
stupně B. Stejnou licenci si v tomto roce vyběhli V. Schmid a dorostenec Jan Šálek.
V roce 2003 vyhráli Tonda a Vašek Věžníkovi
jak jarní, tak podzimní oblastní žebříček Hanácké oblasti v kategorii starších a mladších
žáků. Tonda si umístěními na vícedenních závodech vyběhl licenci A, licenci B v kategorii
mladších žáků pak vybojoval Vašek a umístěním v moravském žebříčku také V. Schmid
a J. Šálek. Posledně jmenovaný bohužel tímto
rokem skončil závodní činnost. Lucie Kučerová se v rankingu pohybovala kolem 300. místa,
z mužů pak J. Procházka kolem 370. místa.
Oddíl měl tehdy 45 členů, z nichž přibližně polovina se účastnila závodů.
I v sezóně 2004 vybojovali drtivou většinu úspěchů oddílu Tonda a Vašek Věžníkovi.
V moravském žebříčku skončil Tonda mezi
staršímu žáky třetí a Vašek mezi mladšími
druhý. Oba byli členy družstva Hanácké oblasti, které získalo na celostátním mistrovství žákovských výběrů bronzové medaile. Den před
tím byl Tonda členem oblastní tříčlenné štafety starších žáků, která vyhrála. Oba bratři získali v tomto roce licenci A. Nižší licenci B obdržel za své výkony V. Schmid. Aneta Šmídová,
za svobodna Oujeská, se v rankingu vyšplhala
až téměř ke 300. pozici a o něco níže se držela ještě v následujících dvou letech. V tomto roce se naposled postavili na start závodu
otec a syn P. Bednářovi. Oddíl po dvouleté přestávce uspořádal závod moravského žebříčku,
tentokrát s centrem na Hořicích.
Tonda a Vašek Věžníkovi a V. Schmid si vybojovali i v roce 2005 licence stejné úrovně
jako v roce předchozím. Za žákovský výběr Hanácké oblasti mohl startovat již jen mladší Vašek, pro družstvo tentokrát na mistrovství zbylo jen nepopulární čtvrté místo. V rankingu se
J. Tejkal naposledy udržel kolem 600. pozice,
kterou zaujímal i v předchozích letech. Čerstvý padesátník A. Věžník využil práva startu ve
vyšší věkové kategorii a na mistrovství ČR na
krátké trati obsadil 10. místo. O rok později si
o jedno místo pohoršil, ale protože v obou zmí-

něných závodech startovaly téměř čtyři desítky veteránů, jedná se o velmi cenné výsledky.
Posledním možným startem v družstvu Hanácké oblasti mu Vašek Věžník pomohl v roce
2006 k bronzové medaili. Jeho bratr Tonda
startoval na mistrovství ČR v kategorii mladšího dorostu a obsadil na něm 16. místo. Tonda a Vašek Věžníkovi potvrdili své licence A,
licenci B pak obdržel jako v mnoha minulých
letech V. Schmid. Tomáš Oujeský se nacházel
v letech 2005 až 2006 v rankingu kolem 450.
místa. Do oddílu přišli Petr a Markéta Čížkovi.
Petr byl věkem čerstvý mladší veterán, ale často startoval na závodech mužů, Markéta byla
mladší žákyně. Oddíl se zhostil organizace závodu celostátního žebříčku, jehož prostor byl
v okolí Valchova.
V roce 2007 si vyběhl nejvyšší licenci A Tonda Věžník, jeho bratr Vašek a V. Schmid dosáhli na licenci B. Nataša Richterová, do roku 2003
Násadová, byla v letech 2007 a 2008 klasifikována v rankingu ve druhé stovce pořadí, jejím
maximem bylo 172. místo. S aktivním závoděním skončil P. Tejkal. S koncem roku 2007 se
oddíl vrátil z Hanácké oblasti do oblasti Jihomoravské (dříve Brněnské). V tomto roce bylo
z iniciativy Petrů Trávníčka a Matuly obnoveno
oddílem OB konání krosového Běhu na Nový
hrad, který ve druhé polovině devadesátých let
minulého století organizoval sportovní nadšenec Pavel Košťál (viz 38. díl těchto Střípků).
S rokem 2008 přešel V. Schmid do rankingového hodnocení, a protože V. Věžník silně
polevil v závodním úsilí, tak jedinou licenci, ovšem tu nejvyšší, si v tomto roce vybojoval starší z bratrů Věžníkových Tonda. Oddíl posílili
přestupem z blanenského klubu Petr Matula
a Lucie Procházková, kteří v té době startovali
v hlavních kategoriích mužů a žen.
V roce 2009 uspořádal oddíl závod v Rudce
u Kunštátu, který byl zařazený do moravského
žebříčku. V tomtéž prostoru proběhlo pak v následném roce oblastní mistrovství na klasické
trati. V obou těchto letech byla udělena licence
B Tondovi Věžníkovi, který již dosáhl juniorského věku. Novými nositelkami licence B se staly
M. Čížková, která vyhrála podzimní žebříček Jihomoravské oblasti v kategorii starších žákyň,
a starší dorostenka Vlasta Podešvová, která za
adamovský oddíl běhala od roku 2008. V roce
2010 se L. Procházková vyšplhala až na 210.
místo v rankingu a třetí stovku udržela i v roce
následujícím.
Po té, co se v roce 2009 posunula N. Richterová věkem do kategorie mladších veteránek,

se zúčastnila několika mistrovství republiky.
Nejlépe uspěla v roce 2011, kdy vybojovala
na krátké trati pěkné 6. místo. Ve zmíněném
roce roce 2011 dospěl Tonda Věžník do rankingově hodnocené kategorie mužů a tak jedinou
licenci B měla v oddíle, stejně jako v dalších
letech 2012 až 2015, jen M. Čížková. V letech
2011 a 2012 ji získala za umístění v moravském žebříčku, v další rocích to bylo ze žebříčku oblastního.
V roce 2012 byl uspořádán oddílem dvojzávod moravského žebříčku z Pamětic, které leží
nedaleko Letovic. V tomto roce se oddíl rozrostl o Jirku Marečka a Ivu Matulovou. V uvedeném roce bylo centrum závodu 35. ročníku
Poháru Adastu v Adamově III na hřišti u základní školy. Byl učiněn pokus o uspořádání
otevřeného přeboru Adamova v běhu na lyžích,
který uspěl až v roce 2013, kdy bylo v okolí
chaty „Pod dráty“ dostatečné množství sněhu.
V roce 2013 naposledy závodili syn a otec V.
Pečenkové, kteří však již v několika předchozích letech absolvovali jen minimum startů
ročně.
Rok 2014 se zapsal do dějin oddílu nástupem nové mládežnické generace. Po zhruba
dvacetileté závodní pauze se vrátil L. Odehnal a přivedl s sebou syna Tomáše. Dalším
přírůstkem byla dcera manželů Procházkových Doubravka. Do chodu oddílu se zapojili Jiří a Monika Strýčkovi s potomky Honzou
a Barborou. Oddíl byl pověřen uspořádáním
mistrovství oblasti na krátké trati a následně
v roce 2015 na klasické trati, oba závody se
uskutečnili v okolí Olomučan. Lucie Matulová,
dříve Procházková, obsadila na vícedenním závodě HSH Vysočina 4. místo ve druhé nejvyšší
výkonnostní kategorii žen, které byly celkem
čtyři. Na 189. místo v rankingu to svými výkony
dotáhla I. Matulová.
V roce 2015 měl dobrou sezónu P. Matula,
který vyhrál jeden závod mužů oblastního žebříčku a vyrovnal se na vícedenních závodech
HSH Vysočina loňskému umístění manželky,
tj. celkově vybojoval 4. místo ve druhé nejvyšší
kategorii mužů ze čtyř vypsaných. Navíc dosáhnul v tomto roce svého životního maxima
v celostátním rankingu, které bylo vyjádřeno
123. místem. Dalšími členy oddílu, kteří zaujali
v rankingu svá dosud nejlepší umístění právě
v roce 2015, byli J. Procházka (341. místo)
a M. Čížková (353. místo).
-dtk19

Volnočasové aktivity

Výtvarné tvoření dětí z KOLA-KOLA, z.s.
Práce dětí od 2 do 6 let, dopolední aktivity s Mgr. Kateřinou Prudíkovou a odpolední Veselá
výtvarka s Marcelou Mastnou. Více informací www.kolokoloadamov.cz.
Podzim
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Kam na výlet? vol. 2
V minulém čísle Adamovského zpravodaje jste
mohli nalézt šest tipů na výlet, které jsem pro vás
připravil. Díky kladnému ohlasu na tento článek
jsem se rozhodl i v tomto čísle pokračovat se seznamováním s naším okolím.
1) Památník C. Schweinera a F. Zemana
Tento památník stojí nedaleko železniční zastávky Babice nad Svitavou, v údolí Žilůveckého
potoka a je věnován obětem souboje s pytláky.
Dne 10. července 1863 na tomto místě byli zastřeleni lesní adjunkt C. Schweiner a lesní hajný
F. Zeman. Vrazi nikdy nebyli dopadeni.
Kudy k památníku: památník se nachází v bezprostřední blízkosti železniční zastávky, na druhém břehu potoka než se nachází silnice do Babic nad Svitavou.

cestou je neznačená pěšina kolem pole (buď od
modré nebo zelené turistické trasy).

3) Vyhlídka u Babic nad Svitavou
Méně známá vyhlídka, než je ta Babická přímo nad železniční tratí, ale přesto neméně zajímavá. Nachází se na kraji přírodní rezervace
Čihadlo. V těsné blízkosti vyhlídky se nachází
Babická a Kapustova jeskyně.
Kudy k vyhlídce: od turistické trasy, která
spojuje Babice nad Svitavou a turistickou křižovatku Pod Vysokou nedaleko Křtin, je nutno
odbočit na lesní pěšinu, která vás zavede přímo
k vyhlídce.

2) Památník 10 let Československé republiky
Památník s jubilejním hájem s několika exotickými stromy byl zbudován v roce 1928 nad
Babicemi nad Svitavou. Stalo se tak pravděpodobně na pokyn tehdejšího Ministerstva zemědělství z 15. února 1928, který doporučoval zakládat jubilejní háje a označovat je letopočtem
1928. Památník je tvořen několika vápencovými
kameny. Na jednom z nich je vytesáno datum
28.X.1928.
Kudy k památníku: památník leží na kraji pole
na sever od Babic nad Svitavou. Nejjednodušší
21

4) Jeskyně Ve Vaječníku
Nevelká jeskyně se nachází v bezprostřední
blízkosti žluté turistické trasy, ale protože na ni
není nijak upozorněno, může být mnohými turisty
nepovšimnuta.
Kudy k jeskyni: nejjednodušší přístup je přímo
od silnice ve Křtinském údolí.

5) Vyhlídka nad Křtinským údolím
Vyhlídka na jižním svahu Křtinského údolí nabízí malebný pohled do údolí Křtinského potoka.
Méně frekventované místo se přímo nabízí k relaxaci a rozjímání.
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Kudy na vyhlídku: nejjednodušší přístup je od
žluté turistické trasy, která vede od rozcestí Pod
Kostelíkem k Babicím nad Svitavou. Při cestě do
kopce v pravotočivé zatáčce musíte odbočit na
neznačenou pěšinu doleva a kolem skály nad
jeskyní Na Vepřeku dojdete k vyhlídce.
6) Kulatý dub
Kulatý dub byl kdysi mohutný strom rostoucí
v polesí obce Ochoz u Brna. Lidé z okolních vesnic
k němu často měli namířeno při rodinných výletech.
V roce 1974 byl jeho věk odhadován na 350 let. Dne
5. srpna 1986 byla jeho stabilita narušena bouří,
kmen praskl a vychýlil se z kolmého směru. O dva
dny později se v pařezu zlomil a skácel se k zemi.
I v dnešní době vzbuzuje svojí mohutností obdiv.
Kudy k dubu: dub se nachází severovýchodně od
památníku Ludvíka a Marie Belcredi, nedaleko zelené turistické trasy, která vede od křižovatky Pod Vysokou do Ochozi u Brna.

Na následující straně je uvedena mapka, na
které je znázorněno všech šest cílů. Mnoho dalších tipů k výletům naleznete na mém webu.
Lukáš Malý
www.adamovaokoli.cz
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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.
• Hledám ke koupi byt 1+1, 2+1 v Adamově.
Nabídněte. Tel. 731 765 248
• Prodám šatní skříň (trojdílnou), bílý kuchyňský
stůl s dvěma židlemi a dřevěný kuchyňský stůl
se sklopnými bočnicemi. Cena dohodou. Zn: tel.
732 521 879
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www.realityhynstova.cz

Restaurace Hradní
Vás srdečně zve na
zvěřinové hody
27-28.3.2021
rezervace na telefonu 703 529 097 nebo na emailu
restauracehradni@seznam.cz
rozvoz až k Vám domů od 11:00 – 16:00
Předkrm:
90g Zvěřinová paštika s brusinkami, rozpečená bagetka 79,Polévka:
0,33l Zvěřinový vývar s masem, nudlemi a zeleninkou 45,Hlavní chod:
150g Kančí pečeně s bílým a červeným zelím, houskový a
bramborový knedlík 189,150g Zvěřinový guláš, domácí bramboráčky 159,150g Kančí česnekové řízečky s bramborovým salátem 159,Dezert:
Čokoládové brownies s malinami 65,Za zvýhodněnou cenu k zvěřinovému menu nabízíme:
Ferdinant hořký max 11% nebo ležák světlý Premium – objem 1,5/PET za 59,Nealko radler plech 0,5 za 15,- nebo Starobrno 11% plech 0,5 za 20,-

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum JEŽEK

Uvažujete o prodeji
nemovitosti
a nevíte si rady?
Ráda Vám pomohu.
Spojte se s realitní
specialistkou
pro tuto oblast.
(praxe 15 let).

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

Jsem tu
pro Vás

Změna jídel a alergenů vyhrazena

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ  +420 775 582 092

Strava je určena k okamžité spotřebě
Alergeny na vyžádání u obsluhy.

NEOMEZENÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

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 31.3.2021 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.

C

15
let s vámi

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

6 měsíců
za 360,-

9 měsíců
za 360,-

450,-

500,-

100/100 Mb 1000/1000 Mb

600,-

600,-

12 měsíců
za 360,-

12 měsíců

l GIGABIT BONUS ZDARMA l Gigabitové přípojky dostupné bez příplatku
v dalších domech. Tuto rychlost zvládnou pouze gigabitové routery a kvalitní
rozvod včetně zařízení. Je na zákazníkovi, kolik kapacity přípojky využije.
l TELEVIZE V CENĚ INTERNETU l Žádné závazky, žádné měsíční
platby za první a druhou televizi (možné využití na 6 zařízení současně).
Sledujte TV v celé ČR/EU. Volba placených programů je pouze
na vás, nevztahují se na ně žádné časové závazky. Po vypršení
předplacené doby si rozhodujete o případném prodloužení sami.

?

Wi-Fi

za

360,-

Roman Pilát

( 608887840

www.ada-net.cz

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

BEZ set-top boxu funguje na televizích:

AUTOMATICKÝ BONUS
Samsung Smart TV | LG Smart TV
ZDARMA BEZ PŘÍPLATKU
Panasonic VIERA | HISENSE 2016
Android
TV - Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos.
PRO UŽIVATELE TARIFU
NOVĚ !!! Linuxové televize od výrobce Vestel:
STANDARD 100/100
neznámější jsou Toshiba, Hitachi, JVC nebo

61 %

OBJEKTŮ

PŘEPOJENO
NA GIGABIT

Panasonic a další.
Dále na NVIDIA • Mi box • Razer Forge TV.
Aplikace ZDARMA i pro mobilní telefony
a tablety APPLE iOS • Android

Připojujte SMART TV, klasické PC, herní konzole Playstation/XBOX do routeru kabelem. Tyto zařízení obvykle velmi zatěžují kapacitu
bezdrátových přenosů domácí Wi-Fi. Mimo samotného rušení z okolí bytů. Obvykle si tímto výrazně zvýšíte propustnost routeru Wi-Fi
pro zařízení typu notebook, tablet, telefon a dalších. Různé zesilovače Wi-Fi, přenosy přes 220V nekvalitní signál pouze přeposílají.

Adamovský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. Vychází
jedenkrát měsíčně v nákladu 2.300 ks, bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise rady města Adamova ve složení: PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát,
MBA, PhDr. V. Kubenová, J. Králíčková, K. Vašíček, L. Malý. Odpovědný pracovník L. Malý. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí. Za obsahovou
stránku textů vydaných ve zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Lukáš Malý, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, e-mail lukas.maly@adamov.cz, tel. 516 499 627,
mobil 602 135 764. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, pokud není uvedeno jinak. Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Grafické zpracování:
Lukáš Malý. Tisk: NOVATISK, a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko. Vydáno dne 26. 2. 2021. Příští uzávěrka: 15. 3. 2021.
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