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Kontakty
Funkce

Jméno

E-mail

Telefon

Sekretariát

Vratislava Chlupová

sekretariat@adamov.cz

516 499 620
773 990 473

Starosta

Bc. Roman Pilát, MBA

mesto@adamov.cz

516 499 620
773 634 342

Místostarosta

Jiří Němec

mesto@adamov.cz

516 499 622
775 170 869

Tajemnice

PhDr. Vlasta Kubenová

tajemnik@adamov.cz

516 499 623
723 010 631

Odbor sociálních a správních věcí
Vedoucí odboru

Mgr. Dobra Moserová

social@adamov.cz

516 499 624
602 788 015

Sociální pracovník

Mgr. Simona Tichá

simona.ticha@adamov.cz

516 499 625
605 206 656

Sociální pracovník

Andrea Pečinková, DiS.

andrea.pecinkova@adamov.cz

516 499 625
732 400 777

Matrika a evidence obyvatel

Lenka Maláková

matrika@adamov.cz

516 499 633
773 990 472

Vedoucí odboru

Ing. René Adámek

rene.adamek@adamov.cz

516 499 637
773 990 468

Péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň

Ing. Alena Všianská

alena.vsianska@adamov.cz

516 499 635
724 862 158

Bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD

Renata Smítalová

renata.smitalova@adamov.cz

516 499 628
773 990 470

Správa GISu, správa archivu,
propagace, zpravodaj

Lukáš Malý

lukas.maly@adamov.cz

516 499 627
602 135 764

Vedoucí odboru

Bc. Dita Mašková

ekonomika@adamov.cz

516 499 631
728 286 187

Účetní

Hana Šebelová

hana.sebelova@adamov.cz

516 499 632
739 324 213

Kontrolor

Marie Neumanová

marie.neumanova@adamov.cz

516 499 632
721 224 035

Mzdová účetní

Marie Švábenská

uctarna@adamov.cz

516 499 640
739 601 463

Poplatky

Silvie Můčková

silvie.muckova@adamov.cz

516 499 629
739 601 464

Pokladna

Bc. Renata Večeřová

renata.vecerova@adamov.cz

516 499 630
773 990 476

Ing. arch. Běla Garzinová

stavebni_urad@adamov.cz

516 499 636
773 990 469

mpol@adamov.cz

516 499 638
602 515 387

Správa majetku města

Odbor ekonomický

Stavební úřad
Vedoucí
Městská policie
Strážník městské policie
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva
města Adamova

Na 14. zasedání Zastupitelstva města
Adamova konaném dne 24. 2. 2021 z důvodu
úmrtí doc. Ing. Rudolfa Rybáře, CSc., člena
Zastupitelstva města Adamova, složila slib
Mgr. Lenka Podrabská, náhradník z kandidátní listiny téže volební strany.
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 13. jednání Finančního výboru,
které se konalo 22. 2. 2021.
Dále Zastupitelstvo města Adamova pověřuje Radu města Adamova v celém rozsahu
k účasti města Adamova v Elektronickém
aukčním systému ve věci nabytí podílu ve výši
3/8 pozemku p. č. 496, k. ú. a obci Adamov.
Byly schváleny Kupní smlouvy na pozemky
parc. č. 261/3 a 3/7 v k. ú. a obci Adamov.
Byly schváleny Obecně závazná vyhláška
města Adamova č. 1/2021, kterou se vydává
požární řád města Adamova, a Obecně závazná vyhláška města Adamova č. 2/2021,
o místním poplatku z pobytu.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo
Pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku města Adamova. V souvislosti s tím byl
schválen záměr prodeje bytových jednotek
na ul. Opletalova 38b č. 347/20 za minimální
nabídkovou cenu 1 690 000 Kč a 347/21 za
minimální nabídkovou cenu 1 990 000 Kč.
Dále byla schválena realizace projektu „Vybudování parkoviště P+R a B+R u nádraží
v Adamově“ a přijetí dotace ve výši 1 258 728
Kč na tento projekt.
Byl schválen Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu města Adamova na
rok 2022–2023.
V rámci dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro
přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově za období 2019–2022 byly poskytnuty
dotace FK Adamov, Šipkovému klubu Adamov,
FENYXi Pétanque Adamov, z. s., Tělocvičné
jednotě Sokol Adamov, Spartaku Adamov, z.
s., Judo Klubu Samuraj Adamov, Občanskému sdružení Volejbal Adamov, MSKS – kynologickému klubu a Ajetu Adamov, z. s.
Byla schválena účast města Adamova jako
člena MAS Moravský kras, z. s.
Na závěr Zastupitelstvo města Adamova
schválilo pojmenovat část bezejmenné ko-

munikace od náměstí Práce k fotbalovému
hřišti a novému bytovému domu ulicí Svitavská.

Z jednání Rady města
Adamova
Na 47. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 2. 2021 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 24. zasedání Kulturně
informační komise, která se konala dne 18. 1.
2021, a zápis z 8. schůze Likvidační komise,
která se konala dne 16. 12. 2020.
Byla schválena Kalkulace ceny pro služby
hřbitovní spojené s nájmem urnové skříňky –
Nový hřbitov v Adamově III pro rok 2021 a služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového
místa – Starý hřbitov Adamov I, Nový hřbitov
Adamov III pro rok 2021.
Rada města Adamova schválila návrh úpravy
provozu jednotlivých mateřských škol v průběhu měsíce července a srpna 2021. Dále Rada
města Adamova bere na vědomí informace
o zápisu k povinné školní docházce a zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/22. Na vědomí byla vzata také kritéria
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/22.
Na užívání uvolněných bytů zvláštního určení č. 13 a 03 v Domě s pečovatelskou službou
na ul. Komenského 1 byly schváleny smlouvy
o nájmu bytů zvláštního určení č. 1/2021/B
a 2/2021/B.
Byl schválen odpisový plán na r. 2021 Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizaci.
Rada města Adamov schválila přijetí dotace
z JMK na poskytování sociálních služeb ve výši
65.000 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK069121/21/OSV.
Dále byl schválen Provozní řád dětských
hřišť, Návštěvní řád dětských hřišť na ulici P. Jilemnického, Komenského, Neumannova, Lesní, Mírová a dětské hřiště Atrium.
Rada města Adamova schválila dodatky ke
smlouvám o nájmu nebytových prostor se společností Vodafone Czech Republic, a.s., CETIN,
a.s., a nájemcem Vítem Uhlířem, které řeší navýšení nájemného o roční míru inflace.
Na vědomí byla vzata Inventarizační zpráva
za rok 2020.
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Dále byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Adamov a společností EG.D, a.s.
Rada města schválila navrhovaný stavební
záměr „Nový optický kabel firmy ABLE agency, s.r.o.“ Následně byla schválena Smlouva
o právu provést stavbu a Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti se společností
ABLE agency, s.r.o.
V souvislosti s rozšířením kapacity mateřské
školy MŠ Jilemnického na základě projektu MŠ
Adamov – nástavba 3. NP, byla schválena žádost o změnu zápisu Základní školy a mateřské školy Adamov, p. o., v rejstříku škol.
Na závěr byl schválen program 14. zasedání
Zastupitelstva města Adamova.
Na 48. jednání Rady města Adamova konané dne 24. 2. 2021 schválila Rada města Adamova aktualizaci Plánu činnosti orgánů města
Adamova.
Dále byla schválena Příkazní smlouva dotačního managementu projektu „Vybudování
parkoviště P+R a B+R u nádraží v Adamově“ se
společností RENARDS, a.s. Dále byla schválena Příkazní smlouva na provedení a zajištění
výběrových řízení v rámci výše zmíněného projektu.
Rada města Adamova vzala na vědomí zmapování hydrantové sítě, její funkčnosti a vyznačení vybraných požárních hydrantů v terénu.
Byla schválena Smlouva o bezúplatném
převodu vlastnictví k majetku České republiky
- polní kuchyně ve veřejném zájmu mezi Ministerstvem vnitra a městem Adamov.
Rada města Adamova vzala na vědomí přehled žádostí pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně,
chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města
Adamova na období roku 2021.
Byl schválen rozpis rozpočtu na rok 2021
a platební kalendář na rok 2021.
Dále byla schválena výroční zpráva o činnosti za rok 2020 příspěvkové organizace Městské
kulturní středisko Adamov.
Byla schválena Smlouvu výpůjčce č.
01/2021/SV části pozemku parc. číslo 181/1,
v k. ú. a obci Adamov.
Následně byla schválena smlouvu o zřízení
věcného břemene dořešení majetkových poměrů mezi městem Adamov a fy ENERGO Adamov, s.r.o.
Na závěr Rada města Adamova schválila vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky Základní
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školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové
organizace.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
2. 3. 2021 Miroslav Pačovský, 75 roků
5. 3. 2021 Helena Ptáčková, 80 roků
8. 3. 2021 Marie Lukášová, 82 roky
9. 3. 2021 Vlasta Pechová, 94 roky
10. 3. 2021 Milan Čáp, 70 roků
11. 3. 2021 Vladimír Kubica, 75 roků
20. 3. 2021 Věra Hrubá, 84 roky
21. 3. 2021 Jana Cinklová, 75 roků
22. 3. 2021 Květa Svobodová, 86 roků
22. 3. 2021 Julie Pokorná, 82 roky
25. 3. 2021 Marcela Prajková, 83 roky
Úmrtí
5. 3. 2021 Lidmila Novosádová, roč. 1934
8. 3. 2021 Anna Pulgretová, roč. 1941
17. 3. 2021 Ing. Alois Stejskal, roč. 1930

Informace ze svodky
Městské policie Adamov
Vybrané události z ledna a února 2021 konkrétně:
• Nevhodnou formu oslav příchodu nového
roku si zvolili dva mladíci, kteří odpálili zábavní
pyrotechniku uvnitř bytového domu. Nejen, že
tímto vyplašili ostatní obyvatele domu, ale ani
se neobtěžovali po sobě zamést stopy tím, že
by vzniklý nepořádek uklidili. V dalších dnech
byli za své jednání po zásluze odměněni udělením příkazového bloku na pokutu. Snad se
příště budou chovat o něco zodpovědněji. Na
místě nedošlo k žádné škodě na zdraví či majetku.
• Volání o pomoc, které se šířilo v blízkosti
lesa u ČOV, zaslechl pohotový občan Adamova. Když šel za hlasem, nalezl ženu, která upadla a zřejmě si zlomila kotník. Přivolaný strážník
poskytl ženě první pomoc a vyčkal na příjezd
ZZS.
• Při hlídkové činnosti bylo zjištěno, že v prostoru lesní cesty tzv. Coufavé se nachází poškozené vozidlo bez RZ. Lustrací byl zjištěn
majitel, který byl vyzván k podání vysvětlení ke
zjištění skutečného stavu věci. S majitelem je
dále řešeno odstranění vozidla.
• Při noční službě se na strážníky obrátil
výpravčí ČD, který žádal o součinnost při ztotožnění osoby bez jízdního dokladu, která se
nacházela ve vlaku ve stanici Adamov nádraží.

Když se strážníci dostavili na místo, zjistili, že
se ve vlaku nachází postarší muž, špatně chodící, který neuměl česky. Muž tedy se strážníky
vystoupil z vlaku a poté následovala řekněme
složitá forma rozhovoru, kdy si jeden ze strážníků musel osvěžit znalosti polského jazyka.
Podařilo se zjistit, že muž cestoval z Rakouska
do Polska kvůli vyřízení úředních záležitostí,
ale nastoupil na špatný vlak. Za pomoci výpravčího ČD a jeho ochotnému přístupu bylo muži
umožněno, aby vyčkal na další spoj zpět do
Brna v teple čekárny. Na cestu ho strážníci vybavili sepsaným odjezdem vlaků a jejich stanic
tak, aby svůj cíl již neminul.
• Obavu o souseda, který se nacházel za
vchodovými dveřmi svého domu, ale nebyl
z nějakého důvodu schopný jít otevřít, vyjádřila žena, která se obrátila s žádostí o pomoc
na strážníka. Ten se ihned dostavil na místo.
Za pomoci sousedů se podařilo odstranit sklo
z vchodových dveří a vstoupit do domu, kde byl
nalezen ležící, zřejmě zraněný, muž. Na místo
byla přivolána ZZS, která muži poskytla první
pomoc.
Za uvedené období strážníci dále řešili:
• hned několik krádeží v OD Albert
• součinnost se soudním exekutorem
• asistovali JSDH Adamov při odstranění neprůjezdnosti komunikace
• poškozené osobní vozidlo
• několik stížností na rušení nočního klidu

být uskutečněna ani ve třetím plánovaném
termínu.
Dobrovolníci však mohou uklízet coby jednotlivci dále. Vnímáme, že chuť uklízet mezi
vámi je, a tak jsme se rozhodli z pozice organizátorů pololetních úklidových brigád vaši
práci podpořit.
Na Městském úřadě Adamov, U Kostala 1
budou u Lukáše Malého (tel. 602 135 764,
e-mail lukas.maly@adamov.cz) k vyzvednutí
igelitové pytle na odpad a jednorázové rukavice. Po domluvě je bude možné pro zájemce
odebrat. Z důvodu nemožnosti operativního
úklidu sesbíraného odpadu bychom vás ale
rádi poprosili o ukládání odpadu na tomu
určená místa (kontejnery, případně sběrný
dvůr). V případě většího množství odpadu
(větší množství pytlů) je možné domluvit odvoz s panem Malým – bude nutné uvést přesné umístění uložených pytlů.
Komise podpory komunitního života

Záměr výpůjčky: prostor
pro provoz občerstvení
na koupališti

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Duben, měsíc úklidu

Město Adamov oznamuje v souladu s § 39
odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, záměr města Adamova dát do výpůjčky prostory pro provozování občerstvení na
koupališti Horka v Adamově. Informace k pronájmu výše uvedeného prostoru poskytne odbor
správy majetku města Městského úřadu Adamov, tel. 516 499 628.
Pravidelná akce „Úklidová brigáda“, kterou
v Adamově pořádá Komise podpory komunitního života, kvůli pandemii bohužel nemůže

Správa mejetku města Adamova
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Události ve městě

Jana Nováčková
Zuzana Nováčková

Jana Nováčková, Zuzana Nováčková

Přírodním rájem, adamovským krajem

Přírodním rájem,
adamovským krajem

ISBN 978-80-270-9085-3

kniha adamov II.indd 177

05.03.2021 12:21:24

Přírodním rájem, adamovským
krajem
Tak nazvaly adamovské rodačky Jana a Zuzana Nováčkovy svoji novou knihu, která je volným pokračováním knihy Adamov – krajem lesů
a studánek. I tato kniha vyzdvihuje krásy našeho
města a seznamuje s živočichy v našem okolí.
V publikaci najdete na 176 stranách 534 barevných fotografií a 90 autorských veršů. Cena knihy
je 450 Kč a zájemci ji mohou zakoupit v MKS na
Ptačině u paní Králičkové nebo osobním odběrem u paní Nováčkové (arkturus1@seznam.cz).
Stráně, kopečky, stezky, cestičky,
Křtinský potok a Svitava,
to vše nám obrovskou sílu dodává.
Modré nebe, urostlé stromy,
na zelených loukách liška zajíce honí.
Tisíce barev, tisíce vůní,
nespočet brouků a žabičky v tůni.
Veselý zpěv ptactva,
pestrá motýlí křídla,
nejedna procházející skupina
se v našem kraji zhlídla.
Adamovská příroda má co nabízet,
tolik krás na jednom místě,
proč objíždět vzdálený svět?

55
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Kde se nacházel adamovský
Barandov
Na větu z titulku položenou jako otázku bude
v dnešní době správně reagovat odhadem jen asi každý dvacátý občan z Adamova. K této statistice se
lze dopracovat tak, že se vezme v úvahu počet obyvatel našeho města, jejichž věk se téměř blíží sedmdesátce, jež se sníží pouze na ty, kteří žijí v Adamově
od narození.
Pokud byste se snažili něco o Barandovu zjistit
z běžných veřejně přístupných zdrojů, tak vyhledávač Google vám napoví zabrousit na webovou stránku „Adamov a okolí“, kterou spravuje místní občan
Lukáš Malý. Z ní cituji: „Tímto pojmem byla nazvána
skupina dřevěných továrních ubikací při levém břehu Svitavy podle pražských ateliérů (podle jména
Joachima Barranda). V roce 1963 byly zbourány
a zastavěny budovou technicko-obchodního úseku,
nazývaného Bílá labuť podle známého pražského
obchodního domu.“ Tento text byl zřejmě převzatý
ze článku Vratislava Grolicha „Místní jména v Adamově“, který byl zveřejněn v roce 1970 v týdeníku
Adamovských strojíren Směr. Z originálu bylo vypuštěno, že Barandov byl postaven „na místě bývalé
louky a koupaliště“ a byla přeformulována jeho část
„nyní zde stojí v roce 1964 postavená budova …“. Na
webové stránce je ještě obrázek vyříznutý z leteckého snímku, který byl v případě Adamova pořízený
v roce 1953.
Fotografie jedné z budov se objevila na straně 295
v knize Jaroslava Budiše „Historie Adamova a jeho
strojíren v obrazech I“, vydané v roce 2018. Její výřez
se svolením autora knihy v tomto článku přetiskuji.
Je u ní text „První máj v roce 1962, sraz účastníků na
konci ulice Osvobození. V pozadí jsou dřevěné baráky z doby 2. světové války, v jednom z nich bylo v 60.
letech i několik tříd základní školy.“
V tomto článku upřesním a rozvinu tyto kusé informace o poznatky, které jsem získal především ze
článků publikovaných ve Směru po roce 1952 a pak
ze vzpomínek mých i dalších pamětníků, s nimiž
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jsem obsah tohoto článku konzultoval.
Především se s dosud tradovaným výkladem názvu neztotožňuje pan Eduard Boháček, který tu část
Adamova poblíž vlakového nádraží dnes po 80 letech popisuje v plném souladu s tím, co poskytuje
katastrální mapa z roku 1939. Z tohoto důvodu je
podle mne jeho reminiscence věrohodná. Pro zatravněnou oblast zahrnující mimo jiné sokolské hřiště pro házenou a dvě dřevěné boudy o rozměrech
asi 15 x 7,5 m a 2,5 x 2,5 m zažil pan Boháček používání názvu Barandov již jako kluk koncem třicátých let. To může rovněž vysvětlovat, proč se v adamovském pojmenování objevuje jedno -r- a nikoliv
ta dvě po francouzském vědci. Autor výše citované
části článku PhDr. Grolich, i když byl zhruba stejného roku narození jako p. Boháček, se přistěhoval do
Adamova až v roce 1956. Měl tedy o historii tohoto
adamovského místa pouze zprostředkované informace, i když např. také od manželčiny rodiny, která
v Adamově žila od roku 1912. Navíc uskupení obdobných baráků byla od druhé poloviny čtyřicátých
let v Adamově ještě na dvou dalších místech a k nim
se žádný přijatý název nepoužíval.
Z katastrálních map vyplývá, že barandovské nízké baráky byly postaveny na dosud nikdy nezastavěných pozemcích, které před II. světovou válkou
vlastnily Státní lesy a statky (parc. č. 239/1), družstvo „Dělnický dům“ (parc. č. 239/4), tělocvičná
jednota Sokol (parc. č. 239/5) a místní školní rada
(parc. č. 239/6). Na pozemku Sokola o ploše 0,2 ha
se nacházely již zmíněné hřiště a boudy, které poskytovaly zázemí též jedincům chtějícím se vykoupat v řece. Uvedená čísla parcel jsou zapsána také
v plánu měřítka 1 : 1000 datovaném lednem 1943,
který je možno si prohlédnout v Budišově knize na
s. 257. V tomto plánu je zakresleno rozmístění tří
dělnických dřevěných baráků, které odpovídají těm
ze šesti zachycených na leteckém snímku, jež mají
světlejší odstín barvy střechy. Lze z toho spekulovat,
že barandovské baráky mohly být postaveny ve dvou
etapách. Ty tři budovy s tmavějšími střechami se
nacházely na parcele č. 239/1. Dobu barandovské
výstavby lze tedy vztáhnout ke konci německé oku-

pace Československa, dostavbu však není možno
vyloučit ani z pozdější doby 40. let. V základní mapě
republiky měřítka 1:10 000, jež zachycuje stav k roku
1960, jsou už zakresleny budovy jen čtyři. Rozměry
baráku odvozené z této mapy dobře korespondují
s těmi, které jsou uvedené v plánu a které činily 42 x
12,5 m. Pokud slícujeme výřez z mapy z roku 1960
se současnou mapou stejného prostoru a překreslíme půdorys těch čtyř staveb, tak dostaneme přesná
vymezení míst, na kterých stály. Z obrázku je patrné,
že ta nejvzdálenější od vlakového nádraží se svojí
severozápadní stěnou přimyká jihovýchodní stěně
budovy „Bílé labutě“. Obdélník ve fialové barvě byl
do mapy dokreslen při zachování poměrné velikosti
na místo, kde se nacházela větší bouda v majetku
Sokolů.
Nejčastěji byl v tisku Barandov zmiňován v souvislosti se seřadištěm průvodů prvomájových,
lampiónových (v květnu a listopadu) či spartakiádních. Kronikář Foit zaznamenal, že v letech 1947 až
1953 vycházel z Barandova prvomájový průvod. Ve
Směru je poprvé Barandov jako místo srazu uveden v květnu roku 1955, naposledy pak v listopadu
1960, v obou případech v souvislosti s lampiónovým průvodem. V pozvánce na prvomájový průvod
zveřejněné ve Směru v roce 1962 je však místo pro
sraz účastníků upřesněno formulací „před nádražím
v Adamově na asfaltové silnici“, z čehož lze vyvodit,
že éra Barandova již končila.
Pokud jde o využití barandovských budov, pak vše,
co se podařilo zjistit v tištěných zdrojích a z paměti
adamovských starousedlíků, lze roztřídit do následujících okruhů.
Do jednoho z únorových čísel Směru roku 1954
napsal lékař MUDr. Arnošt Martinec článek, v němž
uvedl, že se na Barandově nachází lůžkové oddělení
závodního zdravotního střediska. Ošetřovna sestávala ze tří pokojů pro nemocné, z nichž každý měl
šest lůžek, dále z kuchyně, pokoje pro dvě ošetřovatelky a z koupelny. Převážně tam byli umisťováni
nemocní bydlící v továrních ubikacích v Adamově,

Křtinách, Blansku či Brně, aby se jejich izolací bránilo
šíření nakažlivých chorob.
Zmíněné hromadné ubytovny v Adamově se nacházely jednak právě na Barandově, a pak také v barácích pod Kolonkou a na Mírově. Z těch podkolonkovských ještě čtyři stojí – prostory jednoho z nich
využívá firma Gama J+P, ve dvou dalších ještě nedávno fungovala tiskárna Grafex. Tyto budovy mají
dle současného katastrálního zákresu rozměry 43
x 12 m, tedy jsou velikostí velice blízké zbouraným
stavbám na Barandově.
V objektech na Barandově byly zřízeny učebny
průmyslové školy pro pracující, neboli tzv. večerní
průmyslovky, a hospodářské školy, kterou navštěvovaly převážně ženy. Ve Směru se o průmyslovce
poprvé píše v roce 1955. Kronika města uvádí, že
školní rok 1960/61 byl zahájen na Barandově a postupně byly pro výuku uvolněny místnosti v přízemí
budovy sv. Anny.
Kromě dospělých docházeli na Barandov za vzděláním také žáci vyšších ročníků nižšího stupně základní školy. Nejčastěji to byly 4. nebo 5. třída, autor
článku tam chodil v letech 1959 až 1961 do 3. a 4.
třídy. Dislokace tříd souvisela s nedostatkem učeben ve škole u hřbitova po rozšíření Adamova o sídliště Ptačina. Podle pamětníků tam byla nejprve jedna
třída, určitě ve školním roce 1953/54, možná i o rok
dříve, dvě třídy tam ještě nebyly ve šk. roce 1957/58.
Konec čtyř dřevěných baráků nastal podle výše
uvedených skutečností zřejmě v letech 1961 až
1962. Na jejich místě byly postaveny garáže, běžně
uváděný objekt „Bílá labuť“ by se krajního z nich pouze dotýkal. Zatímco přístup k barákům nebyl ničím
omezen, tak s novou zástavbou se tento prostor stal
pro veřejnost nedostupný. To způsobilo, že přestalo být potřebné se na toto místo odvolávat a název
Barandov se tak začal z mysli obyvatelů Adamova
pomalu vytrácet.
-dtk-
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Vzpomínka na Richarda Stacha

Rádi bychom na tomto místě a v těchto dnech
vzpomenuli pana Richarda Stacha. Richard by
slavil 50. narozeniny a také je tomu bohužel již 20
let, co tragicky zahynul. Možná si s námi vzpomenete, že pan Richard Stacho působil v Adamově
jako strážník městské policie. Tato práce jej naplňovala a stala se pro něj snad i posláním. Tím
druhým a významným zářezem do chodu města
bylo Richardovo působení u adamovských hasičů, kde nám byl skvělým kolegou a kamarádem.
Pro adamovské občany odvedl kus poctivé práce.
Společně jsme zažili mnoho silných chvil a tak
nám dovolte věnovat mu tuto malou vzpomínku.
Za adamovské hasiče, Petr Kupka, velitel

Malá vzpomínka na velkého
muže
Ve čtvrtek 4. března 2021 byl ve věku 79 let ke svému Pánu povolán P. František Lízna SJ.
V druhé polovině devadesátých let jsem přes
návrat do církve měl stále v duši zmatek způsobený materialistickou výchovou. Což se projevovalo
i v přednášených hodinách v rámci doporučených
kurzů psychologie, sociologie, asertivity a dějin pro
studenty VUT Brno. Tehdy tam externě vyučoval jiná
témata mladý jezuitský kněz P. Josef Kuře a ten mně
navrhl, abych se přihlásil na duchovní cvičení k exercitátoru Líznovi, a předal jeho telefonní číslo. Vůbec
jsem netušil, do čeho lezu, a s odhodláním postupně absolvoval třicetidenní cyklus podle sv. Ignáce
10

z Loyoly. Život se hodnotově převrátil naruby. Několik let jsem pomáhal zdravotně postiženým. V místě
bydliště i jinde navštěvoval nemocné a mezitím stále udržoval kontakty s kamarády, což platí dodnes.
Otec František mě udivoval nezlomným úsilím
přivést k Bohu lidi na okraji společnosti, považované
za nepřizpůsobivé. Na faře kostela Všech svatých ve
Vyšehorkách přechodně žili bezdomovci, propuštění
vězni z Mírova i Romové. Společně s nimi u jednoho
stolu jsem snídal, obědval i večeřel. Hospodyně Josefka Bílíková byla od rána do večera v jednom kole
a to je o pět let starší než František. Vzácně se stalo,
že některý z nich se zúčastnil mše svaté. Mnohem
častější byly případy, že některý z ubytovaných zmizel s předměty či penězi patřícími farnosti, Josefce
nebo faráři. Když jsem tam později byl na jedné z nesčetných návštěv, František jen pravil: „Měl jsem tu
bývalého vězně. Odešel i se soškou Panny Marie.
Možná ji má postavenou někde v lese a modlí se k ní.“
Není mnoho těch, kteří vědí, že Otec Lízna měl
láskyplný vztah k lidem, sahající až do Adamova. Na
Kolonii žili manželé Slovákovi. Bez kostela neuměli
žít. Ludvík i v pokročilém věku občas zahrál na varhany. Nikdy nekouřil, a přesto se u něj projevila rakovina plic. Navštěvoval jsem ho a přinášel Tělo Kristovo. Později se eucharistie stala jedinou posilou.
Nevím proč, ale informoval jsem Františka a poprosil
ho o pomazání nemocných. A když pan Slovák odešel jednu neděli k Bohu, podělil jsem hostií přítomné
příbuzné a pomohl jim mého souseda převléci. Opět
přijel na zavolání P. Lízna a celebroval mši svatou
přímo v jejich domku. Později se v Adamově objevil
ještě několikrát a občas zajel i za paní Slovákovou
do domova důchodců v Černé Hoře. Posloužil církevním pohřbem i mojí mamince v Blansku. V kostele sv. Barbory celebroval mše. Jednu u Světelského
oltáře Nanebevzetí Panny Marie. Byl u odhalení keramického díla vytvořeného Olou Fryčovou Hořavovou
pro Pramen Světla Matky Boží. Měl radost z toho, že
se v Adamově rodí mariánské poutní místo. Jednu
z posledních besed věnoval lidem v Bílovicích nad
Svitavou, kam se sjeli i adamovští.
Na závěr vzpomínky připojuji báseň ze sbírky
Františka Lízny Jak jen teskná je noc. K Bohu se
moc těšil.
Oázo
Bolestná květino zalitá krví z Kristových ran.
Slzami rozkvétáš, voníš do krásy.
S vroucí touhou po tvém objetí Ti za vše děkuji,
oázo na mé poušti.
Mrazivé jitro této noci ztrácí na své krutosti
a již lze tušit hřejivý žár vycházející z bílé Hostie.
V Adamově dne 14. března 2021 Miroslav Kučera

Vzpomínka na Rudolfa Rybáře

stvu města Adamov dosazena Mgr. Lenka Podrabská, náhradník z kandidátní strany Nezávislé
sdružení občanů Adamova.
Čest jeho památce.
Za Kulturně informační komisi Lukáš Malý

Poděkování

Rudolf Rybář při pořádání Zlaté včely
Dne 6. února nás dostihla smutná zpráva o úmrtí doc. Ing. Rudolfa Rybáře, CSc. Dovolte mi na
tomto místě trochu na jeho osobu zavzpomínat.
Rudolf Rybář se narodil 17. 8. 1948 v Těchově
jako druhé dítě Marii a Rudolfovi Rybářovým.
V Adamově navštěvoval ZDŠ i střední odborné
učiliště. Ve studiu pokračoval na průmyslové škole a posléze na Vysoké škole zemědělské v Brně.
Jeho prvním zaměstnavatelem se stalo JZD
Brťov. Později vyučoval na Střední zemědělské
technické škole a Střední škole André Citroëna
v Boskovicích.
Stal se odborným asistentem a později i vysokoškolským pedagogem na Vysoké škole zemědělské v Brně. Zde působil do odchodu do důchodu v roce 2014.
Co se osobního života týče, tak dne 24. 2. 1978
si vzal za manželku Zdeňku Fejfarovou. Společně
vychovali dceru Lucii. Byl dědečkem pro Rozálii,
Jonáše a Veroniku.
Mnozí adamovští občané jej znali jako včelaře, ke kterému si chodili pro med. V této činnosti
navázal na práci svého dědy, který byl spoluzakladatel včelařského svazu. Tento spolek Rudolf
Rybář obnovil v roce 2013, kdy v Adamově založil ZO Českého svazu včelařů, z. s. Mimo to vedl
kroužky mladých včelařů v Adamově a Bílovicích
nad Svitavou. Dále pořádal besedy, tvořivé dílny,
přednášky atp.
Z jeho posledních projektů byly např. v roce
2020 organizované medové snídaně pro děti
z mateřských škol ze širokého okolí.
Rudolf Rybář byl kromě jiného také zastupitelem města Adamova. A to již od roku 2006. Tento rok se stal také radním a v této funkci setrval
do roku 2014. Do Zastupitelstva města Adamov
byl zvolen i ve volbách v roce 2014 a 2018. Vždy
ochotně nasouhlas problémům města.
Dne 24. 2. 2021 byla na jeho místo v Zastupitel-

Rádi bychom touto cestou vyjádřili velké poděkování panu starostovi Romanu Pilátovi. Velký dík mu patří za to, že v této nelehké době si
zachoval lidskou tvář a dokázal velmi empaticky
a vstřícně jednat při zajišťování oficialit týkajících
se vyvěšení smutečního parte a formalit s tím
spojených. Pro mne i naši rodinu byl v této těžké
chvíli velikou pomocí a povzbuzením. Děkujeme
Vám pane starosto. Jste muž s velkým srdcem
a na správném místě.
Děkuje rodina Musilova

Vzpomínky
Dne 26. února uplynulo 6 let
od úmrtí paní Marty Vackové.
Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 1. dubna uplynuly 4 roky
od úmrtí pana Miroslava
Hedla. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
Za vzpomínku děkují syn
a dcera s rodinami.

Dne 21. dubna vzpomeneme 6. výročí úmrtí manžela,
dědečka a pradědečka Karla
Petýrka.
Stále vzpomíná
a děti s rodinami.

manželka
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Palouk u památníku lesníků
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Kultura
Velikonoce

Od mého mládí jsou mojí zálibou papoušci, stavěl jsem pro ně voliéry, dokrmoval malá
papouščí mláďata, a snad i proto se mě velice
dotkl tento příběh.
Jeden starý kněz přišel jednoho velikonočního rána do kostela a donesl s sebou rezavou, starou a pokřivenou ptačí klec, kterou
položil vedle oltáře. Někteří lidé v údivu nadzvedli obočí, když promluvil.
Včera jsem se procházel po městě a uviděl
chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní tři malí
ptáčci, třesoucí se chladem a strachem.
Zastavil jsem ho a zeptal se: „Co to tam
máš, synku?“
„Jen pár starých ptáků,“ odpověděl.
„Co chceš s nimi dělat?“ zeptal jsem se.
„Vzít je domů a hrát si s nimi,“ odpověděl.
„Budu je dráždit, aby se porvali. Vsadím se, že
to bude zábavné.“
„Ale dříve či později jich budeš mít dost
a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?“
„Ale, mám i pár koček,“ řekl malý chlapec.
„Rádi si na nich pochutnají.“
Na moment jsem oněměl, poté jsem zašeptal: „Kolik chceš za ty ptáky, synku?“
„Coo???!!! A na co by vám byli, pane faráři?
Jsou to jen obyčejní ptáci z pole.
Ani nezpívají – a vůbec nejsou pěkní!“
„Kolik?“ znovu jsem se zeptal.
Chlapec si mě přeměřil, jako bych byl bláznivý, a řekl: „1.000 korun!“
Sáhl jsem do kapsy a odečetl peníze.
Na konci aleje jsem klec otevřel a klepáním
na mřížku ptáčky přesvědčil, aby vyletěli. To
vysvětluje přítomnost klece v kostele.
V těchto případech bychom se měli řídit
učením pána Ježíše Krista.
Jednoho dne mluvil Ježíš s ďáblem. Satan
se právě vrátil z Rajské zahrady a škodolibě se
chlubil: „Nuže, Pane, právě jsem nachytal plný
svět lidí. Nastavil jsem past, starou návnadu,
věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!“
„Co s nimi budeš dělat?“ zeptal se Ježíš.
Satan odpověděl: „Chaa, budu se bavit!
Budu je učit, jak se ženit a rozvádět, jak se
mají nenávidět a škodit si, naučím je pít a kouřit a proklínat. Naučím je, jak vynalézt pušky
a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším
na tu zábavu!“
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„A co uděláš potom?“ zeptal se Ježíš.
„Zatratím je!“ hrdě se vypnul Satan.
„Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš.
„Snad bys ty lidi nechtěl?! Není v nich ani
špetky dobra. Když si je vezmeš, budou tě
jen nenávidět. Poplivají tě, budou tě proklínat
a zabijí tě! Určitě je nechceš!“
„Co za ně chceš?“ opět se zeptal.
Satan se podíval na Ježíše a ušklíbl se: „Každou Tvou slzu a všechnu Tvou krev!“
Ježíš řekl: „Máš ji!“ - a zaplatil.
Kněz mlčky zvedl klec a otevřel na ní dvířka ...
Velikonoce ukazují, jak moc Bohu na nás
záleží, že je tu někdo, kdo nám věří. Velikonoce jsou důkazem, jak velmi jsme pro Boha
významní. Každý z Vás má cenu Kristovy krve.
Proto křesťané prožívají Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu i slavnost Vzkříšení.
Svatý Jan to vyjádřil slovy: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl
věčný život“ (Jan 3,16). Velikonoce jsou slavností života, jejíž radost vyprošuji každému
z Vás.
Farář Pavel Lazárek

Velikonoční mše
• Květná neděle – 9:30 (přenos z Adamova)
• Zelený čtvrtek – 17:30 (přenos z Babic nad Svitavou)
• Velký pátek – 17:30 (přenos z Adamova)
• Bílá sobota – 20:00 (přenos z Bílovic nad Svitavou)
• Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 9:30 (přenos z Bílovic nad Svitavou)
Všechny přenosy mší budou na YouTube kanálu
Televize Bílovice.
Více informací a odkazy na mše naleznete také na
facebookové stránce Římskokatolická farnost Adamov.
Farnost města Adamova

Křížová cesta
Na Velký pátek 2. 4. 2021 budou cestou na
Nový hřbitov rozvěšeny obrázky křížové cesty,
abychom si v tento den mohli alespoň soukromě
připomenout Ježíšovu poslední cestu.

Informace k akci Salonek
dětských adamovských
umělců
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
Program Zlaté zastávky na duben 2021
Téma měsíce: Zdravý životní styl
Hovoříme o tom, jak zdravě jíst, jak se hýbat, jak
se cítit dobře.
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Workshop: Vaříme levně a zdravě
Beseda: Setkání s psychologem na dané téma
Průběžně 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
Podrobnosti v Zlaté zastávce, na Facebooku
nebo na telefonu 733 741 732.
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben aktuálním vládním nařízením.
Těšíme se na Tebe kolektiv zaměstnanců Zlaté
zastávky!

Městské kulturní středisko

Opletalova 22, 679 04 Adamov
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č. t. 516 446 590 pouze záznamník
mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna
č. t. 516 446 817
e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o přípravě dalšího ročníku akce určené
pro dětské výtvarníky – Salonku dětských adamovských umělců. Ubezpečili jsme vás, že se
akce uskuteční, ale kdy přesně a jak jsme nevěděli. Situace se moc nezměnila ani nyní. Proto jsme
dohodli, že stanovíme termín uzávěrky letošního
ročníku akce, z přihlášených prací připravíme výstavu a provedeme vyhodnocení soutěžních prací. Mrzí nás, že nevíme, zda se do tohoto termínu
vrátíte do škol, protože máme zprávy především
z mateřinek o tom, že práce mají děti téměř hotové, ale předat je do uzavření MŠ nestihly. Do
práce jste se ale pustili také doma, a tak mnoho
z vás volá a domlouvá si způsob předání zhotovených prací. Abyste měli podmínky všichni
stejné, stanovili jsme termín, do kterého můžete
svoje práce předat, na 19. dubna t. r. Způsob předání si můžete domluvit nejlépe telefonicky na č.
t. 607 518 104.
Když jsem vybírala motto letošního ročníku,
zaujala mne věta: „Nuda není špatná, pokud
podporuje kreativitu a vybičuje vás k tomu, něco
vymyslet právě proto, abyste se nenudili”. Zjistila jsem, že její autorkou je operní pěvkyně (sopranistka) Miroslava Časarová, maminka osmileté
Marušky. Využila jsem síly sociálních sítí, s paní
Miroslavou se spojila a požádala ji o souhlas
s tím, že se tato věta stane mottem letošního
ročníku. Přitom jsem se o ní dozvěděla spoustu
zajímavostí... Například že pochází z vesničky
Křepiny na Vysočině, vystudovala gymnázium
a Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, pracovala jako redaktorka časopisu Svět motorů a právě v té době začala studovat zpěv na
Pražské konzervatoři, kterou dokončila v roce
2008. Byla úspěšná v řadě hudebních soutěží,
stále na sobě pracuje a v roce 2019 byla nominována na Cenu Thálie. Od roku 2018 je sólistkou
Hudby hradní stráže a Policie ČR a je členkou divadla Rockopera Praha. Kromě toho, že souhlasila s použitím svého tvrzení pro naše motto, cítila
jsem, že ji akce zaujala, o čem svědčí i to, že nám
poslala obrázek dcery Marušky.
Tak znovu připomínám, kreslete, malujte, vyrábějte – my se na všechny vaše práce moc těšíme.
Pořadatelé akce: MKS Adamov, město Adamov, Farnost Adamov, firmy Adavak a Eden Europe, s.r.o., Pivovar Černá Hora.
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Fotografie zachycují první předání prací pro Salonek dětských adamovských umělců 2021

Obrázek Marie Časarové

Portugalsko
Mnozí z vás jste se zúčastnili přednášky Mgr.
Marty Antonínové o její návštěvě Portugalska. Paní
Antonínová využila tento čas k tomu, že svoje zážitky sepsala a postupně mi je zasílala s tím, že je
16

vytiskneme a nabídneme případným zájemcům
k přečtení. Čeká vás více než 70 stran zajímavého
povídání, doplněného o fotografie. Tak pokud máte
rádi „zážitky z cest", stačí se ozvat na telefon 607
518 104 a my zajistíme zapůjčení a doručení tohoto cestopisu k vám. Paní Antonínové děkujeme.

Pozvání na připravované výstavy

Antonín Odehnal – Maják v noci

Jitka Havlová – Východ slunce nad Nesytem

Miloš Sláma – Úly v zimě
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Ze sportu

Střípky z historie adamovského
sportu, 46. díl
Po několika letech, kdy jedinou licenci B měla
v oddílu jen M. Čížková, došlo v roce 2016 ke
zlepšení. Další licence této úrovně si kromě Markéty vybojovali jedenáctiletí T. Odehnal a J. Strýček a desetiletá D. Procházková, a to na základě
umístění v oblastním žebříčku v kategorii do 12 let.
Doubravka Procházková dokonce ten jarní vyhrála.
Že se s nimi musí počítat, ukázal především jarní
štafetový závod u nedalekého Ořešína, kde v konkurenci 20 štafet z oddílů celé Moravy obsadila
naše trojice skvělé druhé místo. V tomto závodě
se nadstandardně vedlo i dalším našim štafetám,
startovní pole však v jejich případě nebylo tak početné. V mladších veteránkách skončily L. Procházková, N. Richterová s M. Strýčkovou rovněž druhé
a mladší veteráni P. Čížek, L. Odehnal a J. Procházka pak třetí. Oddíl uspořádal zatím poslední závod
započítávaný do moravského žebříčku, jehož centrum bylo v Borotíně.
Tři nadějní mladí členové oddílu si licence B udrželi rovněž v roce 2017. V jejich tehdejší věkové kategorii se ještě nevyhodnocuje moravský žebříček,
takže všechny licence pocházely za umístění v žebříčku oblastním. V jeho podzimní části D. Procházková a J. Strýček zvítězili. Za výborné a vyrovnané
výkony byli oba nominováni do žákovského výběru
Jihomoravské oblasti. V závodě tříčlenných štafet
ve věkové kategorii do 12 let v konkurenci téměř
50 štafet z celé republiky Honza se dvěma chlapci
z brněnských oddílů zvítězili a Doubravka se dvěma brněnskými děvčaty obsadily fantastické třetí
místo. V osmičlenných oblastních výběrech složených ze dvojic chlapců a dívek věkových kategorií
do 12 a 14 let bylo Doubravčino družstvo šesté,
to Honzovo bylo bohužel pro nedoložené proběhnutí jednou z určených kontrol diskvalifikováno.
Počátkem roku ležel v okolí Adamova dostatek
sněhu a tak mohl být uspořádán 2. ročník přeboru
Adamova v běhu na lyžích. Na jaře zemřel jeden ze
zakládajících členů R. Jelínek, který se po dobu 40
let aktivně účastnil závodů. Vzhledem k vystudovanému lékařskému oboru zaměřeného na chirurgii
se uplatnil jako lékař na mnoha závodech, včetně
mistrovství světa, které se uskutečnilo v roce 2008
v naší republice.
V jednorázových i dlouhodobých soutěžích se
prosazovali v roce 2018 především D. Procházková a J. Strýček. Na oblastním přeboru na klasické
trati obsadila D. Procházková mezi děvčaty do 12
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let druhé místo, v chlapecké kategorii do 14 let byl
J. Strýček třetí. Doplněni o T. Odehnala doběhli na
oblastním přeboru štafet na 2. místě a nechali za
sebou 16 žákovských štafet. Navíc mladší žačka
B. Strýčková, která byla zapůjčena jako finišmenka
blanenskému oddílu, dovedla tuto štafetu vítězně
do cíle ve věkově nejmladší kategorii. V moravském žebříčku J. Strýček skončil v kategorii do 14
let pátý a získal tak na příští rok nejvyšší licenci
A. Do tohoto žebříčku se ve stejné věkové kategorii
dívek přihlásila i dvanáctiletá D. Procházková a obsadila v ní místo uprostřed 39 klasifikovaných, čímž
získala licenci B pro příští rok. Tomáš Odehnal jednou zvítězil v závodě podzimního oblastního žebříčku a nikdy neskončil hůře jak šestý. To mu vyneslo celkové 2. místo a tím i licenci B. Na celostátních
závodech vyhrazených jen mládeži do 14 let, na
kterých startovaly zhruba čtyři stovky běžců, tzv.
vyzývacím poháru, zvítězila ve dvou závodech dívčí
štafeta, ve které jeden úsek běžela D. Procházková.
V závodě osmičlenných štafet žákovských oblastních výběrů byla D. Procházková členkou vítězného
družstva Jihomoravské oblasti. V tomto roce byl
z Řícmanic uskutečněn jubilejní 40. ročník závodu
o Pohár ADASTu.
Rok 2019 přinesl spoustu úspěchů našich mladých členů, takže zmíním jen ty nejvýraznější. Na
většině se podílel J. Strýček, který byl na konci
roku díky nim vybrán okresním sdružením České
unie sportů mezi talentované sportovce okresu.
Především obsadil v moravském žebříčku 1. místo v kategorii starších žáků, když ze sedmi zařazených závodů tři vyhrál a jednou skončil druhý.
Na mistrovství oblastních výběrů žactva rozbíhal
a předával vždy první jak tříčlennou žákovskou
štafetu, tak i osmičlenné družstvo, obě formace
dofinišovaly na 1. místě. Také v jednom ze dvou
štafetových závodů celostátního vyzývacího poháru byl spolu s T. Odehnalem členem nejrychlejší
štafety. Ze čtyř startů na letních vícedenních závodech proměnil tři ve vítězné (Vysočina cup, Interkompas a Orienteering Adventure). Na oblastním
přeboru štafet si Honza s Tomášem doplnění blanenským Ondrou Broschem bez problémů poradili
s oslabenými Žabovřeskami a stali se přeborníky.
V říjnu Honza startoval na mistrovství ČR v kategorii mladšího dorostu a ze 70 startujících obsadil
25. místo. Je jasné, že těmito výkony obhájil licenci
A. Tu získal i T. Odehnal za 12. místo v moravském
žebříčku a také D. Procházková za místo 6., třebaže
byla o rok mladší než 3 dívky, které skončily před
ní. Z mistrovství oblastních výběrů a vyzývacího
poháru si Doubravka odvezla dvě stříbrné a jednu

bronzovou medaili. Na dvou vícedenních závodech
skončila dvakrát druhá. Nižší licenci B obdržel za
umístění v oblastním žebříčku starší žák Rudolf
Richter. Ve druhé polovině roku 2019 se L. Matulová pohybovala v rankingu těsně nad 100. pozicí,
přičemž ke konci září se dostala až na 99. místo.
Tradiční závod o Pohár Adastu byl současně závodem oblastního přeboru na klasické trati.
Na začátku roku 2020 přestoupili J. Strýček
a T. Odehnal do brněnského oddílu. Celou republiku svírala od poloviny března virová pandemie,
kvůli níž byla sezóna zkrácena jen na období červenec až září. Adamovský oddíl z tohoto důvodu neuspořádal žádný závod. Vůbec nebyl vyhodnocován
moravský žebříček a tak licenci A si starší žákyně
D. Procházková potvrdila vítězstvím v oblastním
žebříčku. Licenci B si nově vyběhla B. Strýčková,
která v oblastním žebříčku mladších žákyň obsadila 7. místo. I přes snížení počtu plánovaných závodů v termínovce asi na polovinu startovalo v tomto
roce alespoň na jednom z nich 36 členů oddílu, celkem jich oddíl vykazoval 57. Na podzim skonal J.
Oujeský, který za oddíl běhal celá osmdesátá léta
a počátek let devadesátých a později nám často
vypomáhal s organizací závodů. Především se jednalo o tisk map v tiskárně QUATRO, kterou vlastnil.
V předchozím textu byla uvedena spousta jmen
členů oddílu, kteří se významnějším způsobem podíleli na jeho úspěších. Pro zajímavost zde zmíním
ještě dva běžce, kteří v osmdesátých letech vypomáhali v juniorské kategorii získávat body do soutěže družstev. Jedná se dnes už o bývalé poslance
parlamentu ČR Vladimíra Koníčka (2002 až 2018)
a Františka Siveru (2006 až 2013). Prvně jmenovaný se poměrně často objevoval na závodech od
podzimu roku 1982 až po konec roku 1984, což je
období prvých dvou let jeho vysokoškolského studia v Brně, druhý pak v roce 1986.
Na závěr je třeba ještě představit výbornou orientační běžkyni pocházející z Adamova, která však
členkou našeho oddílu nikdy nebyla. Magdalena
Tužilová s OB začala během středoškolských studií v jednom z blanenských oddílů. V 17 letech
získala druhým místem v moravském žebříčku licenci A. V necelých dvaceti letech, kdy již studovala
v Brně, přestoupila do oddílu Žabovřesk, za který vrcholově běhala do konce roku 2017. Během těchto
4 let vybojovala na mistrovstvích ČR dvě bronzové
medaile a zvítězila v roce 2016 na akademickém
mistrovství. Spolehlivě rozbíhala štafety, z nichž
má z mistrovství ČR dvě zlaté a dvě stříbrné medaile. V rankingu to nejvýše dotáhla v září 2017,
kdy byla klasifikována na 4. místě. Jako mladá naděje byla členkou širšího reprezentačního výběru.
V roce 2018 se jí narodila holčička a od té doby si

občas zaběhne jen nějakou výkonnostně nižší kategorii žen, v níž ale obvykle zvítězí. Nyní žije mimo
Adamov provdaná jako Klusáčková.
-dtk-

2. liga brněnského poháru
pétanque 2020
V roce 2020 naše družstvo pétanque FENYX
Adamov nastoupilo ve druhé lize brněnského
poháru.
Celý ročník byl poznamenán epidemií, která zasáhla celý svět. Proto byla soutěž hrána jen jednokolově, oproti jiným ročníkům, kdy se hrají kola
dvě – to znamená každý s každým. V naší druhé
lize bylo celkem 8 týmů, což znamenalo odehrát
celkem 7 zápasů.
Začátek soutěže se nám nevydařil. Po dvou
porážkách 2:1 náš tým zaznamenal až ve třetím
kole výhru. Ve čtvrtém kole jsme smolně prohráli
2:1. Takže po čtyřech kolech byl náš stav 1 výhra
a 3 prohry. Do konce soutěže zbývaly odehrát ještě tři kola. Ve všech náš tým vyhrál a tak celkově
obsadil místo páté.
Po čtyřech výhrách a třech porážkách bohužel
díky horšímu skóre nastoupil do baráže o udržení se v druhé lize pro příští ročník 2021.
V baráži se náš tým utkal se dvěma soupeři ze
třetí ligy a jedním z ligy druhé.
Naše družstvo nakonec baráž po těžkých bojích díky třem vítězstvím vyhrálo a zajistilo si tak
účast i nadále v lize druhé.
Druhá liga je obsazena celkem 38 hráči.
Z nichž se na nejlepším pátém místě z našich
borců umístil v roce 2020 Karel Mrlina, na šestém Zdeněk Handl a na osmém Hana Valová.
Družstvo ještě doplňovala Věra Hlaváčová.
Velké díky tedy patří celému družstvu za dobrou reprezentaci spolku FENYX Pétanque Adamov, z.s.
Všichni věříme, že se s příchodem teplejšího
počasí situace s epidemií zlepší a budeme se
zase moci scházet při tréninku i soutěžích také
na našem hřišti u řeky Svitavy.
Sledujte proto akce ve Zpravodaji města Adamova, kde budou uvedeny termíny otevřených
turnajů, to znamená určených i pro veřejnost.
Právě letos, 24. 6., tomu bude 20 roků, kdy bylo
naše hřiště u řeky Svitavy slavnostně otevřeno.
Zatím vám přejí všichni hráči pevné zdraví a těší
se na setkání při společné hře, ať už při tréninku,
nebo vlastní nedělní soutěži.
Za spolek FENYX Pétanque
prezident Jiří Hromek
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Volnočasové aktivity

Karneval v KOLE na téma Alenka v říši divů

www.kolokoloadamov.cz; karneval proběhl před uzavřením
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Skautské přírodovědné stezky
Všichni dobře víme, že spoustu věcí právě teď
nesmíme. Skauti jsou bytosti neposedné, chtějí
být v pohybu, ať se jim covid co nejvíc vyhne.
Protože shlukovat se nemůžeme, hledali jsme
něco, co by nás pořád drželo spolu a v dobré náladě, a ještě aby v tom bylo něco dalšího.
Nejmladší skauti – benjamínci – se celý rok
potkávají na messengeru se svojí vedoucí Fidorkou. A to formou vysílání, vzkazů (i hlasových).
Ale s novým rokem nám to začalo být málo.
A tak Fidorka, jejich vedoucí, vymyslela ďábělský plán, jak jim benjamínské úkoly dát. Vloží je
do speciální tuby „úkolničky” a tu uschová na
území města Adamov a dětem pak dá neurčité
indicie k nalezení: „na jednom zdejším náměstí,
kde skoro auta nejezdí, najdi šutry uvězněné, od
nichž modré vlákno vede. Na jeho konci, div se
světe, tajemství je dnes uložené“. Samozřejmě,
že je nutná velikánská podpora ze strany rodičů benjamínků a máme všichni (děti i vedoucí)
štěstí, že rodiče jsou pro. Takto už se v současné
době „pohřešuje” třetí schránka.
A jak se tahle informace Adamovem šíří, ozývalo se nám docela dost lidí, že by taky chtěli mít
nějaké úkoly!
Z tohoto ohlasu pak ve čtvrtek 11. 3. 2021 spatřila světlo 1. přírodovědná stezka v okolí Střelčí.
Protože šlo o prototyp, má jen deset kartiček
s otázkami, na které jsou vždy čtyři možné odpovědi, ale jen jedna jediná je správná. Soutěžící
hledají (vpředu, vzadu, nahoře i dole) a zapisují si
své tipy na papír nebo do mobilu a v cíli si zkontrolují, jak byli úspěšní. Ačkoliv testovací verze je
teprve krátce provozu, podle ohlasů víme, že tam
bylo přes osmdesát účastníků. A nejvíce nás těší
zjištění, že i lidé „mimo skaut”, dospěláci, kteří při
své procházce narazí na naši hru, se jí aktivně zúčastní a hádají. A to i senioři!
I proto v neděli 14. 3. 2021 byla zprovozněna
druhá část stezky, tzv. „oslíková”, protože vede
od občerstvení „Na Paletách” až ke studánce
u odpočívadla za oslí farmou. Radost všech
z této nové stezky však netrvala dlouho. Bohužel
se po necelých 24 hodinách našel vandal, který
celou stezku k oslíkům zničil.
Měli jsme v plánu ještě třetí část stezky, která
by byla určena pro nejmenší děti, ve věku od 2 do
5 let. To proto, aby i ti nejmenší měli svoji hru. Zatoulané hračky by měly mít zhruba pět stanovišť
a vedly by od A-centra přes nádraží, lávku přes
Svitavu po ulici Osvobození ke kostelu a by byla
zakonečena na Smetanově náměstí.
V inkubátoru dozrává ještě Pohádková stezka,

Básničková stezka a pár dalších, které jsme hodlali vypustit na adamovské obyvatele bez udání
věku.
Jak to nyní bude po nájezdu vandalů, však ještě
nevíme a radíme proto – sledujte náš facebook.
Také je tam vždy kontakt na skauty Adamov (facebook: Skauti Adamov nebo e-mail:
skautiadamov@seznam.cz), kam mohou posílat
své zážitky, postřehy, připomínky, nápady nebo
tipy na poškozené herní karty. Ale dostáváme
i fotky, a to je pro nás velká odměna.
Stezky mají hlavní cíl, hejbnout kostrou i mozkem a pobavit.
4. oddíl Šedé sovy Adamov
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Encyklopedický slovník
Adamova
V období od 1. do 21. března 2021 bylo dle
vládního nařízení možno vyrážet na vycházky
pouze na území obce. V našem případě tedy jen
na rozloze 3,77 km2 adamovského katastru.
Pro mnohé bylo překvapení, jak „velkým“ katastrem naše město disponuje. Přesto zde můžeme
nalézt zajímavá místa a s nimi spojená vlastní
jména pomístní. Na této dvojstraně vám předložím několik pomístních názvů, které se užívají či
užívaly právě v našem katastru.
• Barbora, Na Barborce, lesní cesta směřující
od Adamova přes Střelčí k Babicím nad Svitavou.
Název získala podle důlní činnosti v katastru Babic. Pod Babicemi nad Svitavou se spojuje s lesní cestou Pod Jelencem.
• Bílá labuť, v roce 1963 postavená budova
technicko-obchodního úseku, nazývaná podle
známého obchodního domu v Praze.
• Coufavá, lesní cesta od Adamova a zakončená mezi Útěchovem a Vranovem. Dle cesty byla
taky pojmenovaná přírodní rezervace (vyhlášena
1976) nacházející se v její bezprostřední blízkosti. Důvodem ochrany je zachování přirozených
smíšených porostů na brněnské vyvřelině.

• Dlouhé vrchy, řídčeji Dlouhý vrch, dial.
Dlóhé vrchy, hřbet mezi zříceninou hradu Ronov
a městskou částí Brno-Útěchov.
• Hrádková, lesní cesta vedoucí od železniční
zastávky přes Ptačinu a Ronov k Útěchovu. Její
části od zastávky po Ptačinu se nazývá Lesácká
cesta.
• Karlov, patronymikum se vyvinulo analogicky
z něm. Karlsthal. Podobně jako Adamov z německého Adamsthal. Později zde bývaly sklady
Adamovských strojíren. Dnes je prostor využíván
pro předvýstavbu dřevěných domů.
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• Nad Dřínovým, lesní trať nad ulicí Osvobození, z části zastavěná zástavbou, kterou prochází
Dřínová cesta (žlutá turistická trasa).
• Olšičky, V Olšičkách, olšový porost při Křtinském potoku na okraji Adamova 1, v roce 1965
byl značně vykácen z důvodu výstavby garážových stání.
• Střelčí, Ve Střelčí, kolektivum pro lesní trať
a louku v sousedství Jelence při levém břehu
Svitavy naproti nádraží. Již Josef Opletal zde
plánoval výstavbu vápenky. V roce 1926 zde bylo
naplánováno položení základního kamene Masarykovy zotavovny, která zde měla vyrůst. Stavba
však byla přeložena do katastru Bílovic nad Svitavou, nedaleko železniční zastávky Babice nad
Svitavou. Od 60. let bylo ve Střelčí plánováno vybudovat nový areál odborného učiliště Adamovských strojíren, později sportovní areál. Ani jedno
však nebylo realizováno, kromě vyasfaltování
příjezdové cesty.
• U Sedmi dubů (německy Sieben Eichen), palouk severovýchodně od Horky. Název Sieben Eichen je poprvé užit na mapě prvního vojenského
mapování Moravy v druhé polovině 18. století.

• Vojenská louka, dialektický název palouku
U Lípy, která se nachází u silnice spojující Adamov
a Útěchov. Dříve se louka nazývala U Masarykovy
lípy. To byl pravděpodobně též důvod k vytvoření
umělého názvu v druhé polovině 20. století, byť
zde žádná spojitost s vojskem není.
• Zámeček, původně lovecký liechtensteinský
zámek z počátku 19. století. Již před rokem 1905
byl využíván jako byty pro vyšší úředníky železáren. V roce 1905 byl prodán společně se strojírnou královehradecké firmě Bromovský, Schulz
a Sohr. V 30. letech byl adaptován z obytných
účelů na účely provozní. V roce 1959 byla budova zámku po rozhodnutí vedení závodu stavebně
znehodnocena postavenou nástavbou a provedenou modernizací.

Těchto několik názvů můžeme doposud slýchat. Ale na dalších řádcích vám dám nakouknout i do pojmů, které již zavál čas:
• Gottwaldova čtvrť, název užívaný za socialismu pro adamovskou čtvrt Ptačina. Nikdy nebyl
přijat jako úřední.
• Kaplička, U Kapličky, v roce 1966 zrušená
sakrální stavba při křižovatce u náměstí Práce.
Stávala na dnešním místě Hradní restaurace.

• Knížecí cesta, zaniklý název pro cestu z Josefova přes Adamov Svitavským údolím k Brnu.
• Kvartýry, z francouzského quartier (byt), původně dvoupatrová budova s dělnickými byty
a pavlačemi z let 1931–1832 stojící při Křtinském
potoce. V přízemí bývala ošetřovna. Ve 30. a následně 60. letech stavebně upravena a změnila
využití. Dnes je budova nazývána Svatá Anna.
• Mlýnský potok, (německy Mühlbach), náhon
na řece Svitavě u adamovských železáren. Mezi
náhonem a Svitavou byl vytvořený ostrov, na
němž se nacházel adamovský zámek s budovami adamovských železáren.

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!
• Hledám ke koupi byt 1+1, 2+1 v Adamově. Nabídněte. Tel. 731 765 248
• Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 1+1 v Adamově. Tel.: 736 209 658

• Na Luhu, zaniklý název levobřežní trati při
řece Svitavě pro lužní louky a pole. Prostor zastavěný v druhé polovině 20. století budovy Adamovských strojíren (nyní především společnost
EXPONO Steelforce, a.s.).

• Říčka (Rzicky – Bach, Rziczky Fluss, Rjeka
Bach), starší název pro současný Křtinský potok.
• Špitál, Na Špitále, zaniklý název pro cholerový barák z roku 1866 v Karlově.
• Titlův stadion, fotbalové hřiště v prostoru
U Splavu (dnes Samara), které zde bylo vybudováno na konci 30. let 20. století. Název nesl podle tehdejšího ředitele strojíren, který podporoval
sport. Hřiště bylo využíváno do 50. let, kdy byl
vybudován současný Stadion Jindřicha Svobody.
• U Továrny, Před Továrnou či U Fabriky, původní neoficiální název dnešního náměstí Práce.
Zdrojem pro tento slovník mi byly práce Vratislava Grolicha Slovníček typonym, mikrotyponym
a hydronym města Adamova a okolí a Toponyma
a mikrotoponyma na katastru obce Olomučany.
Tuto práci jsem převzal a začal dále rozšiřovat.
Viz webové stránky Adamov a okoli.cz.
Lukáš Malý
www.adamovaokoli.cz

• 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.
• Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337
• PRONAJMU GARÁŽ NA HORCE. Tel.:
605 144 427
• Koupím byt 2+1 na Ptačině. Nejsem RK. Tel.:
737 372 634
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www.realityhynstova.cz
5,5 Kč / Kg

Naše ceny
jsou postavené na hlavu
tak toho využijte
Nejvýhodnější cena v roce 2021

brikety RUF

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum JEŽEK

brikety
PINI KAY

4,9 Kč / Kg

noční
brikety
materiál rašelina

Už 15 let pomáhám klientům
s prodejem, koupí... nemovitostí.
Využijte dlouholetých zkušeností.
Používám:
3D scan - nejen
v covid. době
si z pohodlí
domova,
v bezpečí projdete
nemovitost.

5,5 Kč / Kg
4,7 Kč / Kg

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ  +420 775 582 092

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 30.4.2021 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

63 %

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.
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