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Dýňobraní
Za Adamov čistější
Pouť na Vranov
Namaluj novoročenku
foto S. Hermann & F. Richter z Pixabay

DÝ N OBRANÍ
Kdy? 7. 10. 2021
Kde? Na hřišti za ZŠ Ronovská
Program: 15:00-17:15
Vyřezávání a zdobení dýní
Tvořivá dílna-výroba lucerniček
Ocenění nejpovedenější vyřezané dýně
Strašidelné malování na obličej (od 16:00)
Ochutnávka dýňového koláče

městský

klub

mládeže

Malé i velké na akci srdečně zvou
městský
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klub

mládeže

Program: 17:15-20:30
Pochod ulicemi města s vyrobenými lucerničkami
(možno si přinést i lampion)
Poté návrat na hřiště, rozsvícení vyřezaných
dýní a večerní opékání špekáčků
S sebou si přineste: dýni, nožík a lžíci na dlabání a
zavařovací sklenici na výrobu lucerničky, lampion,
dobroty na opékání
Pro všechny bude připraven teplý čaj.

Kalendář akcí
Termín konání

Akce

Pořadatel

Ne

26. 9.

16:00 Fotbal muži: FK Adamov – TJ Malá Haná Knínice

Út

28. 9.

16:00 Fotbal muži: FK Adamov – TJ Sokol Velké Opatovice

FK Adamov

Čt

30. 9.

17:00 Za Adamov čistější

Komise PKŽ

Čt

7. 10.

15:00 Dýňobraní

MKM Adamov

So

9. 10.

8:17

Spartak Adamov
turistický oddíl

Vycházka Partyzánský památník

FK Adamov

Ne 10. 10. 15:00 Vernisáž výstavy Antonín Odehnal – kresba/grafika

MKS Adamov

Ne 10. 10. 15:30 Fotbal muži: FK Adamov – SK Doubravice n. Sv.

FK Adamov

St

20. 10. 15:30 Adamovská drakiáda

MKM Adamov

Pá

22. 10. 19:00 Zájezd do MDB: Jana Eyrová

MKS Adamov

So

23. 10.

Spartak Adamov
turistický oddíl

8:17

Vycházka Jaroměřice – Kalvárie

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na
www.adamov.cz a stránkách jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná
akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz. Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

Zprávy z radnice
Zprávy z matriky

Blahopřejeme
7. 9. 2021 Vlasta Hurtová, 82 roky
11. 9. 2021 Jiří Lebiš, 70 roků
15. 9. 2021 Josef Hanák, 84 roky
18. 9. 2021 Rudolf Hamerský, 80 roků
23. 9. 2021 Eva Lipková, 85 roků
23. 9. 2021 Marie Kotasová, 80 roků
24. 9. 2021 Jaroslav Zábranský, 82 roky
25. 9. 2021 Lubomír Buchta, 92 roky
30. 9. 2021 Antonín Procházka, 70 roků

zákazové značky B28 – zákaz zastavení.
Mějte prosím na paměti, že zákaz, vyplývající
z vyobrazené zákazové značky B28, platí v celé
oblasti, kterou značka označuje. Platnost zónové
dopravní značky je ukončena značkou informující
o jejím konci. Tedy ne nejbližší křižovatkou!

Úmrtí
25. 8. 2021 Marie Šmerková, roč. 1942
4. 9. 2021 Josef Gryc, roč. 1940

Informace pro řidiče vozidel
Oznamujeme, že přenosné dopravní značení, které bylo v minulosti využíváno např. při čištění ulic či
sečení travnatých ploch, bude mít novou podobu.
Nadále bude využíváno zejména zónového dopravního značení, kdy budou jednotlivé oblasti
označeny značkou IZ 8a – Zóna s dopravním omezením a IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením. Značky budou dále doplněny vyobrazením

Vlevo dopravní značka IZ 8a – Zóna s dopravním
omezením, vpravo dopravní značka IZ 8b – Konec
zóny s dopravním omezením.
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov
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Třídění odpadu na Starém
hřbitově v Adamově I
V rámci revitalizace přístupové komunikace ke
Starému hřbitovu bylo přistoupeno k zavedení
nádob na tříděný odpad.
Donedávna umístěný kontejner nahradily čtyři nádoby na tříděný odpad – 2 nádoby o 240
litrech na komunální odpad (černé), 1 nádoba
o 240 litrech na plasty (žlutá) a 1 nádoba o 240
litrech na bioodpad (hnědá).
Řád veřejného pohřebiště města Adamov čl. 4
bod 16 ukládá všem návštěvníkům hřbitova třídění odpadu respektovat.
Doufáme, že tato změna povede ke zkvalitňování místního prostředí a všichni návštěvníci
hřbitova s ní budou spokojeni.
Správa majetku města Adamova

Události ve městě

Lyžařský vlek znovu ožil
aspoň na webu

Koncem února letošního roku jsem obdržel
e-mailem od pana Ondreje Šedo, správce webu
dokumentujícího dnes již neexistující lyžařské vleky,
prosbu o pomoc v zajištění materiálů a svědectví
týkajících se bývalého vleku nad Adamovem. V tomto
případě již bylo něco publikováno zejména v knize
„Adamov – 50 let města“, a to v jednostránkovém
pojednání, které o činnosti lyžařského oddílu sepsal
jeho dlouholetý předseda pan František Novák.
Omezení kontaktů v době vrcholící koronavirové
epidemie umožnilo schůzku obou pánů za mé
přítomnosti až v červenci. Po zprostředkovaném
setkání pana Šedo s dalším dlouholetým aktivním
členem lyžařského oddílu panem Jiřím Čtvrtníčkem
byla ve druhé polovině srpna zveřejněna na
webové stránce „zapomenute-vleky.cz“ krásná
obsáhlá reportáž doplněná dvacítkou fotografií.
Text ještě zřejmě dozná drobných úprav, zejména
je třeba upřesnit rok likvidace vleku. Přesto je již
nyní uceleným písemným dokladem o historii
významného objektu, který nedávno stával na
katastru města.
Doporučuji navštívit výše uvedenou stránku, která
obsahuje přehled odhadem pěti set vleků. Ty jsou
rozděleny do tří kategorií a nás může těšit, že ten
adamovský náleží v současnosti spolu s dalšími asi
60 vleky z míst v České republice a 15 na Slovensku
mezi ty podrobně zdokumentované. Naopak kusé
informace jsou o někdejším vleku, který fungoval
4

v osmdesátých letech minulého století v blanenské
části Palava. Na něj nyní zaměřujeme pátrání a zejména hledáme lidi, kteří byli aktivní při jeho budování či provozu. Pokud někoho takového znáte, neváhejte prosím kontaktovat autora tohoto článku na
adrese karel.truhlar@centrum.cz. Uvítám též informace, které by alespoň potvrdily údajnou existenci
lyžařského vleku v nedaleké Habrůvce.
-dtk-

Ohlédnutí za akcí Zažij město jinak
První ročník sousedských slavností „Zažij město jinak“ v Adamově se vyvedl. Sousedé se seznamovali,
tancovali, zpívali, degustovali, ochutnávali. Velký dík organizátorce, Denise Bakešové. Příští rok na viděnou.
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Cyklostanice na Hradní ulici
Od poloviny letošního roku mají v Okýnku Adamov na Hradní ulici pro cyklo zákazníky k dispozici plně vybavenou novou cyklostanici, na které
si mohou cyklisté provést zdarma základní servis
kola v případě potřeby.

Bývalá adamovská benzínka
V minulém čísle Zpravodaje jsem oslovil adamovskou veřejnost, zdali někdo nemá doma fotografii dnes již neexistující benzinové stanice,
která stávala u silnice mezi náměstím Práce
a Mírovem. Zareagoval na ni pan Jaroslav Budiš,
který mne upozornil, že taková fotografie se nachází v jeho nedávno vydané knize „Historie Adamova a jeho strojíren v obrazech 1“, a to na straně 301. S jeho svolením tuto fotografii zveřejňuji.
Ukazuje se, že mysl jedince si většinou detaily
již dobře neuchovává. Minule jsem zmiňoval, že
se upamatovávám na dva výdejní stojany, ale

Významné výročí
PhDr. Vratislav Grolich –
nedožité 90. narozeniny

PhDr. Vratislav Grolich se narodil 18. října 1931
v Kroměříži. Po absolvování Pedagogické fakulty
Palackého univerzity v Olomouci nastoupil na tříletou pedagogickou práci v Rýmařově. Zde se seznámil s adamovskou občankou Sylvií Čapkovou,
která dostala umístěnku jako učitelka na národní
škole v Rýmařově. Svatbu měli v r. 1956 a v témže
roce se přestěhovali do Adamova, kde začali učit na
základní škole.
V Adamově Vratislav Grolich spolu s Jaroslavem
Zelíkem rozvíjel rozsáhlou vlastivědnou činnost
spojenou s vydáváním časopisu Vlastivědné zprávy
z Adamova a okolí a jeho knižnice, pořádali vzdělávací akce, vlastivědné konference a výstavy. Byl členem a místopředsedou Historicko-vlastivědného
kroužku. Mezitím si své vzdělání rozšiřoval studiem
klasických jazyků na Filosofické fakultě Univerzity
J. E. Purkyně, dnes Masarykovy univerzity v Brně.
V roce 1969 uspěl v konkurzu na místo ředitele
Okresního muzea v Blansku. Ještě v roce 1969 muzeum plně zprovoznil a zpřístupnil veřejnosti jeho
sbírky v rekonstruovaném zámku. Rozvinul další
sbírkotvornou, výzkumnou, expoziční i výstavní činnost v oblasti od pravěké a středověké metalurgie
po místní fenomén, blanenskou uměleckou litinu.
Založil Sborník okresního muzea v Blansku, který
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ve skutečnosti byly tři. Také zastřešení si nikdo
z mých vrstevníků, které jsem oslovil, rovněž nevybavil. V uvedené knize je na straně 280 možno najít ještě fotografii benzínky ze současného
místa, podle mne je ze 70. let. Tento snímek si již
v případě zájmu budete muset vyhledat v knize
sami, a pokud ji nevlastníte, doporučuji vám ji na
městském úřadě zakoupit.
-dtk-

pak po více než 30 let spolu s doprovodnou knižnicí redigoval. Pro své odborné výsledky byl zvolen
do výboru tehdejšího Muzejního spolku. Vstup sovětských vojsk v srpnu 1968 mu přinesl odvolání

z funkce, zákaz veřejných přednášek, na čas i publikování. To mu však nezabránilo pokračovat v práci
na dějinách průmyslu, zejména v oblasti blanenské
umělecké litiny. Věnoval se překladatelské práci, zejména z latiny a němčiny a vlastivědě obcí blanenského regionu. Až po devíti letech dostal Vratislav
Grolich možnost vrátit se do společenského života.
Získal doktorát filosofie na Masarykově univerzitě
v Brně, byl rehabilitován a vrátil se na místo ředitele
blanenského muzea. Byl znovu přizván do výboru
Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, kde řídil
sekci vlastivědných kroužků.
PhDr. Grolich pracoval také v zastupitelstvu města Adamova a jako člen Kulturně informační komise se podílel na vydávání Adamovského zpravodaje. Zemřel 14.11.2007. Odborný přínos a zásluhy
PhDr. Vratislava Grolicha na poli historie a vlastivědy nebudou zapomenuty, další na jeho práci budou
navazovat. Čest jeho památce.
PhDr. Jaroslav Budiš za Historicko-vlastivědný
kroužek při MKS v Adamově a Kulturně informační
komisi Rady města Adamova

Vzpomínky
Dne 29. září uplynul
jeden rok od úmrtí paní
Jany Nejezchlebové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomíná dcera, vnoučata a sestry s rodinami.

Dne 23. října uplyne 10. výročí od úmrtí manžela pana
Ivana Mosera.
Vzpomíná manželka s celou
rodinou.

Dne 22. 10. 2021 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí naší dcery, sestry,
maminky a babičky, paní
Danuše Jiroušové.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí s námi tichou
vzpomínku.
S láskou rodiče,
a děti s rodinami.

sestry

Dne 24. října jsou tomu 2
roky, co tak náhle odešel
Karel Weiser, když jsme
spolu ještě oplakali Karla
Gotta a nyní již s ním zpívá
jako dříve sóla v Hradišťanu,
kde je mu lépe. Ale chybíš
nám všem.
Stále vzpomíná manželka
Jitka s rodinou.

Dne 11. října uplyne již deset
let od chvíle, kdy nás náhle
opustil pan MUDr. Pavel
Martinec, milovaný tatínek,
dědeček, manžel a tchán.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a syn s rodinou.
Dne 14. 10. uplynou dva
roky od náhlého úmrtí pana
Lubomíra Lukáše.
Za vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

Každoročně vzpomínáme na rok 2011, kdy nás
náhle po sobě opustili naši rodiče Ing. Jiří Říha
a jeho žena, Božena Říhová.
Letos je to už 10 smutných let, tatínek, dědeček,
pradědeček zemřel 16. června a maminka, babička a prababička ho následovala 17. října.
Stále vzpomínáme dcery Hana a Jana, syn Jiří.
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Kultura

Pouť na Vranov 2021
V sobotu 4. září 2021 se adamovští farníci tradičně vydali na pěší pouť na Vranov u Brna. Rodiny s dětmi vyrazily v 15:30 od vlakové zastávky
v Adamově a šly lesem po žluté značce, aby se
zúčastnily mše svaté v 18 hodin.
Věřící putují do vranovského kostela už po staletí, aby si vyprosili boží milost. Mariánské poutní
místo oslavilo v loňském roce 780 let. O jeho založení se vypráví legenda:
„Nejsvětější Panna se zjevila jakémusi šlechtici Vilémovi, který již dlouho trpěl slepotou. Řekla mu: „Chceš být zdráv?“ Na to on: „Kdo jsi, že
se mnou mluvíš?“ Na to ona: „Já jsem ta, která
nepoznala hříchu, a proto dohlíží na duše křesťanů.“ A on: „Ó matko milostiplná, uč mě láskou
k tobě kráse lásky a respektu před tvým Synem.
Uč mne myslí, která je pro mne zrakem darovaným tvým Synem, poznávat, co je správné a svaté a s doufáním v pomoc uchovávat si v něm
naději.“ A ona: „Pokusíš se vystavět na Vranově
kostel ke cti a slávě Krista, mého Syna.“ On to
hned s důvěrou slíbil a pospíchal splnit. Sehnal
dřevo potřebné na stavbu a uložil ho na vrcholku
zmíněné vesničky naproti, než měl stát kostel.
Následující noci však bylo dřevo zázrakem přemístěno na místo mezi ty duby. Ihned poté, co
byl postaven základ dřevěného kostela, se tomuto muži plně navrátil zrak. A od té doby se mnohým, stíhaným neštěstím, úzkostmi a nemocemi
dostalo prostřednictvím nejslavnější Panny plné
útěchy a stále se jí dostává.“
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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 říjen 2021
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Tvoření: podzimní tvoření a vyrábění (výzdoba na
dveře, výroba lucerniček a podobně)
Speciální akce: podzimní prázdninový výlet
Workshop: Vaříme z dýně a jiné podzimní speciality, beseda na téma Patřím do kolektivu ve třídě?

Basketbal, suchá jehla, 1961

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 fb. nebo na telefonu 733 741 732.
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben aktuálním vládním nařízením.
Těší se na Tebe! Kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Zahradní restaurace (Střelecký ostrov, Praha),
kresba uhlem,1954

Pozvánka na výstavu
Antonín Odehnal – kresba/grafika
Ve výstavní síni Společenského centra MKS
v Adamově připravil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek výstavu k nedožitým 90. narozeninám
brněnského výtvarníka Antonína Odehnala. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 10. října
v 15:00 hodin. Výstavu uvede Vlasta Odehnalová
a Jaroslav Budiš. K návštěvě jste zváni od 10. 10.
do 19. 10. 2021, a to v pondělí - pátek od 14:00
do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.
Antonín Odehnal se narodil v roce 1931 ve Skalici nad Svitavou. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, oddělení užité malby.
Po absolvování byl ihned přijat na Akademii výtvarných umění v Praze na oddělení grafiky k profesoru Vladimíru Silovskému. V grafických technikách se zdokonaloval pod vedením asistenta

Pražské ulice, kresba uhlem, 1953
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Ladislava Čepeláka. Po absolvování a vojně se
usadil natrvalo v Brně. Od roku 1963 vyučoval
na Střední uměleckoprůmyslové škole figurální
kreslení, od 1986 vedl oddělení užité grafiky.
Antonín Odehnal je znám především svou grafickou tvorbou, kterou jsme mohli obdivovat na
řadě výstav. Méně už se ví, že se věnoval i kresbě,
která byla na výstavách uváděna jen sporadicky.
O to zajímavější bude naše výstava, kdy představíme jeho kresbu ve větší míře. Samozřejmě
uvedeme i jeho precizní grafickou tvorbu včetně
realizací grafických návrhů poštovních známek.
Poslední poštovní známkou, kterou už u nás nestačil ukázat, byla známka k 200. výročí založení
Moravského zemského muzea v Brně. Tematicky se výstava zaměří na pražské motivy, krajinu
a sport od 50. let po současnost.

Namaluj novoročenku
Kulturně informační komise vyhlašuje soutěž
„Namaluj novoročenku pro Městský úřad Adamov“. Cílem soutěže je dát dětem příležitost
namalovat novoročenku, která bude symbolizovat město Adamov. Vítězný obrázek bude použit jako podklad pro oficiální novoročenku roku
2022 města Adamova.

Podmínky:
• soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od
3 do 15 let, formát obrázku A4, na zadní straně
musí být čitelně uvedeno jméno a věk dítěte, kontakt na odpovědnou osobu,
• obrázek musí být doručen nejpozději do 16.
listopadu 2021 do 10 hodin na podatelnu MÚ
Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov nebo na
e-mail: lukas.maly@adamov.cz,
• výše uvedené údaje jsou MÚ Adamov poskytovány za účelem soutěže „Namaluj novoročenku“ a k případnému zkontaktování vítěze
soutěže. Údaje nebudou poskytovány třetí osobám ani nebudou podléhat automatizovanému
zpracování a profilování. Zveřejněny na webu
města, v Adamovském zpravodaji nebo dalším
tisku, budou v rozsahu jméno + věk autora obrázku. Po vyhlášení vítěze nebudou tyto údaje
dále zpracovávány. Zasláním obrázku do soutěže odpovědný zástupce souhlasí se zveřejněním
obrázku s údaji ve výše zmíněném rozsahu. Tento souhlas může vzít kdykoliv zpět.
Vítězné autory odměníme a jejich novoročenky zveřejníme v prosincovém vydání Adamovského zpravodaje.

ADAMOVSKÁ DRAKIÁDA
20. 10. 2021
Drakiáda spojená s procházkou
Sraz všech účastníků na hřišti za ZŠ Ronovská
od 15:30 - 16:00 hodin odkud se vydáme pouštět
draky na palouček zvaný Vojenská louka.
Zde vyhodnotíme letecké vlastnosti draků
a ty NEJ odměníme drobnou cenou.
Po vyhlášení půjdeme zpět na hřiště za školu,
kde si budeme opékat s sebou přinesené dobroty.
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Městské kulturní středisko

» 14. října 2021
Zájezd do Vinohradského divadla v Praze na dopolední představení muzikálu Miloše Štědroně
a Milana Uhdeho BALADA PRO BANDITU. V titulní roli se představí Marek Lambora. V odpoledních hodinách navštěva sídla Senátu (komentovaná prohlídka).
Cena zájezdu: 500 Kč.

Opletalova 345/22, 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/
» 7. října 2021
V salonku MKS na Ptačině od 17:30 hodin přednáška ZDRAVÍ ZE ZAHRÁDKY. Přednáší: Ing.
Blanka Kocourková, CSc. Čeká vás cca hodina
povídání, rad a tipů a samozřejmostí je zodpovězení vašich dotazů. Ing. Kocourková bývá častým hostem Čro Brno.
Vstupné: 40 Kč.

» 13. října 2021
V salonku MKS na Ptačině od 18:00 hodin setkání a beseda s moderátorkou Čro Brno Jarkou Vykoupilovou nad knihou BABSKÉ RADY (náhradní
termín na původně plánovaný termín v září t.r.).

» 15. října 2021
Zájezd na podzimní etapu výstavy FLORA OLOMOUC, která přímo do říše ovoce a zeleniny přenese návštěvníky letošní podzimní etapy výstavy
Flora Olomouc - Hortikomplex. Uskuteční se od
14. do 17. října na olomouckém Výstavišti Flora,
připomene význam ovoce a zeleniny pro člověka
a také zdravé způsoby jejich pěstování.
„Podzim, jeho barevnost a plodiny jsou oslavou
práce, hojnosti a sklizně toho, co jsme na jaře zaseli.“

» 18. října 2021
Zájezd do blanenského kina na filmové představení PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL. V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři
kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí
tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit
svou krizi provokativní hrou s téměř nesplnitelnými úkoly...
Ačkoliv bylo naší snahou pořádat promítání filmových představení přímo v MKS, nepodařilo se
zajistit „někoho“, kdo by byl ochoten promítání
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u nás zajišťovat. Proto budeme pokračovat ve
spolupráci s blanenským kinem a za novými
českými filmy si vždy brzy po premiéře vyjedeme. Tentokrát je film opět určen pro všechny
zájemce.
Začátek promítání je v 17:30 hodin. Cena (zahrnuje vstupné + přísp. na dopravu) 190 Kč. Přihlášky na tel. 607 518 104.

» 25. října 2021
Pozveme do MKS děti z MŠ na Ptačině (pro děti
na Horce bude připravena pohádka na listopad)
na známou pohádku O MEDVÍDKOVI.
Tuto pohádku si mnozí z vás pamatují, ale vybrali
jsme ji znovu proto, že je tím správným začátkem
návštěv přestavení a kultury vůbec pro děti, které do mateřské školy nastoupily v září letošního
roku. Pohádku jim zahraje Zdeněk Ševčík.
Začátek představení je v 10:00 hodin, vstupné 50
Kč.

» 21. října 2021
Koncert pořádaný v rámci Světelského podzimu
v Adamově (pozvánka na samostatném plakátě).
» 22. října 2021
Zájezd do Městského divadla Brno na muzikál
JANE EYROVÁ. V titulní roli Dagmar Křížová /
Kristýna Daňhelová.
Cena zájezdu: 780,-Kč, studenti, děti, senioři
542,- Kč
Muzikál měl světovou premiéru v roce 1996
v Kanadě, na Broadway se dostal o čtyři roky
později, získal pět nominací na cenu Tony
a zaznamenal přes dvě stě repríz. Autorem
hudby a písňových textů je zkušený americký
skladatel Paul Gordon a libreto napsal anglický dramatik a režisér John Caird, který má
na svém kontě mimo jiné i cenu Tony za svou
režii Bídníků v roce 1987. V MDB je muzikál
uváděn v české premiéře v režii a překladu Petra Gazdíka.

» 27. října 2021 (podzimní prázdniny)
Zájezd do blanenského kina na film pro děti
100% VLK. Prázdniny chceme zpříjemnit dětem
i těm, kdo je budou hlídat. Společně si vyjedeme
do kina v Blansku, kde bude pro děti od 10 hodin
uveden animovaný film. Bližší informace při přihlášení.

Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk,
ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří
do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první
proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj vážený
člen smečky a jednou velmi obávané monstrum.
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Stejně jako jeho otec a jeho děda i praděda. V tu
velkou slavnostní noc první proměny se ale něco
zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dravého ani
moc hrozivého, zato ve strašně moc rozkošného... pudla. Tohle je stoprocentní zklamání pro
všechny. Roztomilý pudlík nemá mezi vlkodlaky
co pohledávat, Freddy je doslova a do písmene
vykopnutý na ulici. Prozatím. Kouzelná noc a úplněk pro první proměnu stále trvá a Freddy musí

do rána dokázat, že je opravdovým stoprocentním vlkodlakem. Se srdcem vlka a s roztomilou
růžovou šošolkou se pudl Freddy vydává do ulic
za dobrodružstvím a hromadou legrace. Potká
pár psích kámošů, šíleného zmrzlináře, pozná
psí vězení a odhalí jedno dávné tajemství. Všichni ostatní pak zjistí, že stoprocentní vlkodlak
může být drsný jako vlk a současně hebký jako
pudl.

» 4. - 10. října 2021
KRTEČEK – nakresli, vymodeluj nebo vyrob svého krtečka, případně některého jeho kamaráda a do
20. října přines do knihovny. Vaše výtvory vystavíme a autory odměníme záložkou do knihy.
Akce je pořádána u příležitosti 100. výročí narození výtvarníka a autora pohádek o Krtkovi – pana
Zdeňka Milera.
JÁ SE TAM VRÁTÍM... Výstavka z tvorby a připomenutí života spisovatele a básníka Františka Halase při příležitosti
120. výročí jeho narození.
V týdnu od 4. do 10. října 2021 bude probíhat registrace
nových čtenářů zdarma. Knihovna MKS Adamov je pro
čtenáře a uživatele internetu otevřena v pondělí a čtvrtek
v době od 13:00 do 18:00 hodin, ve středu od 13:00 do
16:00 hodin a v pátek od 10:00 do 12:00 a dále od 13:00
do 17:00 hodin.

Přijměte pozvání na panelovou výstavu nazvanou

Rok 2021 – Mezinárodní rok jeskyní a krasu
Rok jeskyní a krasu organizuje Mezinárodní speleologická unie (UIS), celosvětová organizace průzkumníků jeskyní a krasu, vědců, manažerů a pedagogů. Partnery Mezinárodního roku jeskyní a krasu z České republiky jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, Česká geologická služba a Česká speleologická společnost.
Panely si můžete prohlédnout před akcemi ve dnech
4. – 15. října 2021 v přísálí Městského kulturního střediska Adamov
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hodin a v pátek od 10:00 do 12:00 a dále od 13:00 do 17:00 hodin.

SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ
RODINNÝ KONCERT U SVĚTELSKÉHO OLTÁŘE
21. října 2021 v 17:30 h.
v kostele svaté Barbory
v Adamově

Vstupné: 100 Kč
Účinkují:
František Jeřábek /pedagog Konzervatoře v Brně/ - trombon
Naděžda Bláhová /pedagožka Konzervatoře v Olomouci/ - zpěv
Tomáš Jeřábek /varhanář/ - zpěv
Zuzana Jeřábková – zpěv
František Jeřábek jr. - klavír,zpěv
Ohlédnutí za akcemi MKS v měsíci září

1. září: pohádka pod strání O Šípkové Růžence

12. září: Výstava Linoryty Miloše Slámy

11. září: film Matky

19. září: Letem muzikálovým světem

14

Ze školních tříd
V nové školce

Nemusí pršet, stačí, když kape..Vzhledem
k tomu, že jedna z nejdůležitějších věcí, zvlášť
v dnešní pohnuté době, je zachovat si optimismus
a víru v lepší časy, dala jsem si za úkol ctít toto přísloví. Školka se nám jako tradičně 1. září slavnostně otevřela. Je nová, je krásná, je o hodně větší
a proto i mnohem náročnější na organizaci. Přibyla nejen spousta nových dětí, mezi nimi celá řada
opravdu malých, dvouletých dětí, ale i nové paní
učitelky a provozní personál. Nicméně to všechno
k začátkům patří. Ty nikdy nejsou jednoduché, zřejmě proto, aby si potom člověk patřičně všeho víc
vážil. Všeho, co časem perfektně funguje. Co nám
ovšem dělá největší starosti, je vysoká nemocnost
dětí. Protože momentálně jen kape. Po celkem
dlouhé proluce, kdy do školky nějakou dobu nechodil nikdo, později jen předškoláci, potom chvilku
všichni a najednou tu byly prázdniny, se dětem snížila imunita natolik, že spousta z nich zůstala zase
rovnou doma nemocná. Takže místo pořádného
lijáku, který v září ve školce bývá v podobě plných
tříd, máme poloprázdno. Jenže my jsme rádi i za
to, že kape. Snažíme se odvádět co nejlepší práci,
pomáháme se dětem co nejméně bolestivě adaptovat, něco nového je naučit, zabavit je, vytvořit jim
příjemné podmínky pro hru, učení i odpočinek. Plánujeme spoustu akcí, čeká nás plavání, skupinky
pro předškoláky, pohádky, vystoupení a další různé
aktivity. Tak jezte vitamíny a zůstávejte zdraví, ať se

konečně sejdeme v plné sestavě a všechno zase
poběží tak, jak má. My totiž věříme, že s přicházejícím podzimem se pořádně rozprší.
Mgr. Ivana Drlíková
MŠ Jilemnického

A je to tu!
Po prázdninách nás v MŠ Komenského navštívilo 23 nových dětí ve věku 2-6 let, které přišly
s námi společně objevovat, zasmát se, dozvědět
se nové věci a najít si kamarády, možná na celý
život. Mateřská škola opět v tomto školním roce
nabízí spoustu školních i mimoškolních aktivit.
Už hned v měsíci září nás čeká zážitkový hudební program „Příběh rytmu“ od rytmické skupiny
„Denbaya."
Dále společně s dětmi zažijeme i jiné kulturní akce v podobě divadel, besídek, dílniček, ale
i vzdělávacích akcí.
Nabídkou mateřské školy je také kroužek jógy,
kde si děti mohou společně zacvičit a prožít zábavné odpoledne. Dále tu najdeme edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku, které
se společně s rodiči budou moci připravovat na
svoji další cestu základní školou. Dětem i rodičům
budeme držet palce a těšíme se na dobrou spolupráci.
Kateřina Hasoňová
MŠ Komenského 6
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Ze sportu

Po roce a půl se opět hrají
šipky
Dne 4. 9. 2021 se uskutečnil Regionální (JMK)
Master v Troubsku. V kategorii mužů hrálo celkem 39 hráčů. Adamov tam měl jediného zástupce, a to Martina Šebu z DC HURRICANE, který
tento turnaj vyhrál. Na druhém místě byl David
Písek z DC MUSTANG Brno a třetí skončil Petr
Picmaus z Darts Pipes Club.
V sobotu 11. 9. 2021 se konalo v prostorách
Šipkového klubu Adamov již 12. Mistrovství jižní
Moravy veteránů – memoriál Martina a Zdenka
Tasche. Turnaj je pořádán jako vzpomínka na
tyto hráče. Toto mistrovství pořádal Šipkový klub
Adamov pod záštitou Jihomoravského oblastního šipkového svazu a města Adamov. Mistrovství se konalo ve dvou kategoriích od 40 do padesáti let a nad padesát let, dále doplňkový turnaj
žen a náhodně losovaných dvojic.
Vítězové jednotlivých kategorií se pak utkali
o putovní pohár memoriálu. Nejlepší v každé kategorii obdrželi poháry, finanční odměny a věcné
ceny. V ceně startovného bylo i bohaté občerstvení, které připravil kolektiv Šipkového klubu. Turnaje se zúčastnilo celkem 29 hráčů – 12 v mladší
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kategorii, 13 ve starší kategorii a 4 ženy.
Celkovým vítězem a majitelem putovního poháru se stal Jaromír Bednařík, když ve finále
porazil Martina Rédu, oba hráči DC HORNETS.
Poháry, finanční odměny a věcné ceny v každé
kategorii byly do šestého místa.
Milan Dudík
předseda Šipkového klubu Adamov

Spartak Adamov, z. s.,
turistický oddíl KČT
Pozvánky na turistické vycházky:
» Vycházka Partyzánský památník
Vycházka se uskuteční v sobotu 9. 10. 2021.
Délka vycházky: 10/12 km.
Trasa: Svitávka – památník – Rudka nebo Kunštát.
terén: zvlněný.
Tam: ČD Adamov Os 8.17 hod.
Zpět: Rudka bus 14.26 hod. do Letovic, nebo
Kunštát bus 15.46 hod. do Skalice.
Jízdenka IDS JMK : tam 5 zón, zpět 7 zón.
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787).
» Vycházka Jaroměřice–Kalvárie
Vycházka se uskuteční v sobotu 23. 10. 2021.
Délka vycházky: 6 km.
Trasa: Jaroměřice, Nadevsí - Kalvárie - zámek Jevíčko.
Terén: na začátku mírné stoupání.
Tam: ČD Adamov Os 8:17 hod., Skalice bus 9:16
hod., Jevíčko bus 11:01 hod.
Zpět: Jevíčko bus 13:15 hod., ČD Skalice Os
14:14 hod.
Jízdenka IDS JMK: 2 x 8 zón.
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787).
Ohlédnutí za vycházkou
V sobotu se za nádherného počasí vydalo 14
turistů (z toho 2 hosté) na vycházku ze Žďárce
do Řikonína.
Než jsme si připravili hůlky, vedoucí nás seznámila s trasou, která vedla chatovou oblastí malebným údolím řeky Libochovky.
Cestu jsme zahájili u kostela sv.Petra a Pavla, který vznikl pravděpodobně již někdy na přelomu 13. a 14. století společně se žďáreckým
hrádkem. Roku 1794 prošel přestavbou, kdy byla
k lodi kostela přistavěna hranolová věž.
Kolem skalních věží jsme došli k velkému že-

lezničnímu viaduktu Kutiny, který je 200 m dlouhý
a 32 m vysoký.
Dne 11. prosince 1970 zde došlo k tragické
železniční nehodě mezinárodního expresu Pannonia, při které se z mostu zřítil lůžkový a jídelní
vůz a zahynulo při tom 31 cestujících.
Zelená značka nás přivedla k Ranči u bizona.
V minulosti tyto přízemní budovy sloužily jako
ubytovací „baráky“ dělníků pracujících v tajné německé vojenské továrně. Zde jsme si odpočinuli,
občerstvili se a okolo kaple Panny Marie jsme
došli do cíle, Řikonína.
Vedla Irča Antoszewska, ušli jsme 8 km.

Mistrovství ČR v pétanque
V srpnu se adamovští hráči Fényxu zúčastnili
tří mistrovství: MČR 55+, MČR smíšených dvojic
a MČR jednotlivců a ve střelbě.
Dne 1. srpna se v zámeckém parku v Hrochově Týnci zúčastnili čtyři hráči z Adamova MČR
55+. Jeden kompletní adamovský tým ve složení Tereska Kejíková, Jiří Němec a Jiří Hromek.
Další člen Fényxu Karel Mrlina hrál s Jiřím Šiprem a Broňou Urbanovou (oba 1.Starobrněnský PK).
Adamovský tým hned v počátku dostal těžké
soupeře Janu a Pavla Burešovi s Janou Fafkovou. Že to byl těžký soupeř potvrzuje i to, že tento tým skončil celkově na 3. místě. Adamovský
na 29. místě a tým, ve kterém hrál K. Mrlina,
na 25. místě. Nicméně hráči poměřili své síly
s velmi kvalitními soupeři. Na závěr dne hráče
provedl zámkem v Hrochově Týnci sám starosta města. Zajímavostí je, že na zámku se v loňském roce natáčely i části norského TV seriálu
Cesta za oceán.
Dne 7. srpna na MČR smíšených dvojic vyrazily dvě dvojice Jarka Kuchařová s Jiřím Němcem
a Soňa Karásková s Pavlem Králem. Mistrovství se zúčastnilo celkem 89 smíšených dvojic
z celé ČR. Hrálo se systémem skupiny na dvě
prohry. Tým Karásková-Král měl skupinu velice
zajímavou a těžkou, když se ve všech svých
zápasech potkal pouze (s několikanásobnými)
mistry ČR. V prvním zápase proti týmu Bílek-Bílková (Vrchlabí) se se soupeři ze začátku oťukávali a výsledkem bylo nejprve mírné vedení
Adamova. Konečné vítězství 13:7 bylo překvapivé, ale zasloužené. Ve druhém zápase proti
favoritovi skupiny Kaucovi a Mrázkové (Kolová)
i přes velmi dobrou hru adamovská dvojice podlehla 6:13, a tak nastoupila opět proti Bílkovým
z Vrchlabí a po dramatickém boji opět zvítězila
13:7. Adamov postoupil tak do děravé KO64 ze
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druhého místa ve skupině. V KO už tolik štěstí nebylo a po vyrovnaném boji podlehl týmu
z Orlové 10:13. I tak lze výsledek považovat za
úspěch.
Tým Kuchařová-Němec skončil na turnaji po
dvou prohraných hrách, kdy hned ze začátku
také narazili na těžké soupeře na Janu a Petra
Lukášovi (PLUK Jablonec). Pro Jarku to bylo
vůbec první mistrovství, kde hlavně sbírala hráčské zkušenosti.
Ve dnech 14. a 15. srpna proběhlo MČR jednotlivců a ve střelbě na přesnost ve Vědomicích
u Roudnice nad Labem. Náš jediný zástupce Pavel Král postoupil po jedné výhře a jedné výhře
ze základní skupiny mezi nejlepších 128 a pak
v KO po výhře a prohře obsadil celkové 33.-64.
místo (o pořadí se nedohrávalo). Konečnou mu
vystavil několikanásobný mistr ČJ Jiří Koreš
z Českých Budějovic po těsném výsledku 11:13.
Ve střelbě na přesnost pak Pavel nastřílel 13
bodů, což o pouhý jeden bod nestačilo na postup do finálové dvacítky. I tak lze hodnotit vystoupení pozitivně.
Adamovští hráči pétanque se tak na mistrovstvích ČR rozhodně neztratili.
Pavel Král, Jiří Hromek
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Střípky z historie
adamovského sportu, 51. díl
Do sezóny 2014/15 přihlásil Sokol Adamov do
soutěží Českého florbalu dva týmy. V Jihomoravské lize pokračovalo Ačko mužů, do jedné ze tří
skupin Jihomoravského přeboru bylo zařazeno
mužské Bčko. Ve vyšší soutěži uhráli adamovští
sokoli dosud nejlepší výsledek, když skončili z 11
účastníků na 5. místě tabulky. K tomu potřebovali 10krát vyhrát a 2krát remizovat, poměr gólů
v soupeřově a domácí kleci byl mírně pasivní
100:104. Na vstřelených brankách měl největší
podíl L. Lukáš, který byl v hodnocení všech hráčů
soutěže na 12. místě. Dalšími platnými hráči byli
J. Kocman, T. Novotný, T. Knotek, J. Zouhar, David
Ruber, Jiří Zahradník, L. Odehnal a L. Krčál. Vystřídali se všichni tři brankáři Petr Dorazil, M. Vaněk
a M. Novotný, a to se zhruba stejnými statistikami.
V B-týmu nastupovali B. Žlůva, D. Moser, V. Žitník,
O. Synek, J. Filip, P. Chalupa, J. Pitek, M. Krátký,
Petr Kříž a P. Krátký, branku hájil především Petr
Dorazil a několikrát též D. Leplt a Robert Keseli. Po
odehrání všech kol patřilo družstvu v tabulce předposlední 8. místo při zisku 18 bodů. Bohaté zastoupení třemi družstvy měl oddíl též v soutěžích
orelské FL. Nejlépe si vedli mladší žáci, kteří svoji
skupinu vyhráli bez ztráty jediného bodu. Soupeři
jim byli Boskovice, Nové Město na M., Řečkovice
a Bohunice. Neméně zdatně se dařilo elévům, kteří
prohráli jen jedno utkání a nechali za sebou Nové
Město na M., Bukovinku, Bohunice, Židenice, Těšany a Blansko. V juniorské soutěži skončil Adamov
ze 7 družstev třetí. Mezi hráče s největším podílem
na vstřelených brankách patřili u mladších žáků
L. Bavlnka, A. Prudík, D. Křenek, M. Lukáš, Martin
Stejskal, T. Poláček, D. Žitník, u elévů O. Kos, M. Polzer, Vít Sereda, Jiří Bavlnka, Lukáš Žlůva, Tomáš
Polzer a u juniorů Jakub Kulhánek, J. Filip, O. Synek, S. Svoboda, L. Krčál, P. Buchta a T. Antoňů.
V ročníku 2015/16 se nově zapojili do soutěží
ČF starší žáci a pokračovala v nich A a B družstva
mužů. V OFL startovali tentokrát jen mladší žáci.
Ačko mužů těsně uhájilo příslušnost do ligy obsazením 8. místa, B-čko bylo v přeboru opět předposlední ovšem jen díky lepšímu skóre. K novým
hráčům náleželi u A-týmu především David Ševčík,
dále pak O Synek (hrával i za Bčko), David Kuchař,
M. Vašina a brankáři Marek Hellebrand a Roman
Glos, u B-týmu pak Michal Prokeš a nedávní junioři P. Buchta a J. Kulhánek. Starší žáci skončili na
8. místě z 11 celků, jeho novými tvářemi byli Tomáš Tenk, Karel Horáček a David Sedlák, uplatnily
se také tři dívky Martina Bučková, Jana Skořinská
a Anna Fojtíková v brance. Nejlepší umístění vy-

bojovali mladší žáci, kteří skončili ve své skupině
těsně na druhém místě za Boskovicemi, z nových
hráčů zaujali Denisa Valouchová a Filip Havlíček.
Se stejnými družstvy nastoupili adamovští florbalisté do soutěží v sezóně 2016/17. Muži zhruba
zopakovali umístění z předchozího roku. Tahounem družstva A byl D. Ruber, ke hráčům z minulých
let L. Lukášovi, J. Kocmanovi, D. Ševčíkovi, T. Knotkovi, J. Zouharovi, M. Vašinovi a P. Chalupovi přibyl
zejména Martin Horák. Branku hájil Jan Tomášek.
Do hry B družstva se nejčastěji zapojili P. Buchta,
D. Moser, J. Kulhánek, L. Hamerský, J. Pitek, O. Synek, J. Zahradník, L. Krčál. V brance vypomáhal
M. Novotnému J. Tomášek. I družstvo starších
žáků zopakovalo ve skupině A Jihomoravské ligy
své předchozí umístění, v průběhu soutěže se však
pohybovalo v tabulce výše. V týmu zářil L. Bavlnka,
který nastřádal v konkurenci téměř dvou stovek
hráčů družstev soutěže nejvíce kanadských bodů
za vstřelené branky a asistence, což ho zařadilo do
oblastního výběru starších žáků. Také další členka
družstva starší žákyně D. Valouchová se prosadila
do téhož dívčího výběru. V družstvu ještě pravidelně hráli D. Křenek, A. Prudík, Jiří Chládek, T. Tenk
a J. Skořinská v poli a Matěj Musil v brance. Tým
mladších žáků obsadil v jedné ze skupin orelské
FL 2. místo, ale i to mu stačilo, aby se opakovaně probojoval na finálový turnaj, v němž obsadil
3. místo. Jeho nejplatnějšími hráči byli M. Polzer,
O. Kos, V. Sereda, Marco Unčík, Patrik Vinklárek
a T. Polzer.
V sezóně 2017/18 sestavil adamovský oddíl
stejně jako před třemi roky 5 družstev, když k těm
stávajícím přibyli ještě dorostenci v orelské soutěži. Tým starších žáků nastupoval v Jihomoravské
lize v kooperaci s týmem Sokola Brno I – Gullivers
pod názvem "Sokol Brno I - FBC Sokol Adamov".
V tabulce skončil na 3. místě. Za adamovské sokoly v něm hráli významnou roli A. Prudík, M. Polzer,
V. Sereda, M. Unčík, J. Skořinská a T. Tenk. A-družstvo mužů se obsazením 8. místa udrželo v lize.
V nesestupovém přeboru patřilo B-družstvu opět
místo poslední. Obdobně si vedli dorostenci, kteří
ve dvanácti zápasech nezískali ani jeden bod. Nejlépe se dařilo mladším žákům, kteří v jedné ze čtyř
skupin na Moravě, tzv. západní, obsadili 2. místo
za Olešnicí. Z jeho nových hráčů se prosadil Andrej
Hrabal.
Ročník 2018/19 patřil mezi ty méně úspěšné. Do soutěží se vůbec nezapojil mužský B-tým
a A-tým nevybojoval v Jihomoravské lize za celý
rok jediný bod. Starší žáci startovali jednak nadále v kooperaci s brněnskými Gullivers a jednak
v Orelské FL. V Jihomoravském přeboru skupiny
A obsadili 3. místo. Z adamovských hráčů bodově
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vynikli M. Polzer a T. Tenk. V orelské lize nastupovali v kombinovaném týmu s hráči TJ Bukovinka.
Na Moravě startovalo v tomto roce ve třech skupinách 21 družstev a v její západní skupině skončilo
to adamovsko-bukovinské na druhém místě. Kromě výše uvedených přispěli k pěknému umístění
významně ještě Jakub Hloušek a A. Hrabal. Stejně
tak se s Bukovinkou spojili i žáci mladší. Ti dokonce svoji skupinu vyhráli a postoupili do finále, kde
však nepotvrdili umístění ze základní části a medaili nezískali. Na vstřelených brankách se nejvíce
podíleli již uvedení A. Hrabal a J. Hloušek a dále
T. Polzer, P. Vinklárek, Dominik Malík a J. Bavlnka.
Sezóna 2019/20 byla poznamenána všeobecným zastavením sportovní činnosti počínaje nástupem jara. Družstvo mužů se po odehrání asi 6/7
ze všech utkání nacházelo v jedné ze dvou skupin
Jihomoravského přeboru na 10. příčce z celkových dvanácti. Svá dlouholetá působení v oddílu
ukončili J. Kocman, D. Ruber a J. Zahradník, takže kádr tvořili L. Lukáš, D. Moser, P. Buchta, Jakub
a Jan Kulhánkovi, J. Pitek, D. Křenek, J. Zouhar,
P. Chalupa, Radek Sedláček, L. Hamerský, brankář
M. Novotný a po delší době se navrátivší T. Mlýnek. V Orelské FL hrály týmy dorostenců, starších

a mladších žáků, a to vždy ve spojení s Bukovinkou.
Vedly si dobře, neboť obě žákovská družstva obsadila 2. místa a dorostenci místo třetí ve skupinách
čítajících 6 či 7 celků. Několik hráčů startovalo i ve
věkově vyšších kategoriích, konkrétně se jednalo
o starší žáky M. Polzera a F. Havlíčka a mladší žáky
A. Hrabala, J. Hlouška a P. Vinklárka. Dalšími kmenovými hráči byli u dorostenců Tomáš Darmopil,
A. Prudík, Lukáš Martínek a T. Tenk, u starších žáků
J. Bavlnka, L. Žlůva a D. Malík a u mladších žáků
T. Polzer, Karel Pokorný, Adam Skirka, Jiří Brom,
Matyáš Hegar a Dominik Trávníček. Nesoutěžní
zápasy odehráli i nejmladší vyznavači florbalu
sdružení v nově zřízené předpřípravce.
Na závěr tohoto pojednání o historii florbalu
v Adamově je třeba se zmínit o dvou členech oddílu, kteří v něm působí od samého počátku a bez
nichž by nebyly dosaženy v předchozím textu uvedené úspěchy. Jedná se o Lubomíra Lukáše – trenéra, předsedu oddílu a hráče, který za Sokol Adamov vstřelil v soutěžích soupeřům přes dvě stovky
branek, a Bohumila Žlůvu – hráče a především
trenéra mládeže.

Volnočasové aktivity
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Naučné stezky v okolí
Adamova

nachází u točny autobusů na východním konci
Lelekovic.

V tomto čísle Adamovského zpravodaje jsem
pro vás připravil přehled naučných stezek, které
se nacházejí v nejbližším okolí našeho města.
1) Naučná stezka Josefovské údolí
Její trasa prochází údolím Křtinského potoka
a na devíti informačních panelech vás seznámí
se zajímavostmi neživé i živé přírody místní lokality ve střední části Moravského krasu.
Nástupním místem stezky je Smetanovo náměstí v centru Adamova. Následně stezka ihned
vstupuje do hlubokého lesnatého údolí a provede vás přes nejzajímavější místa této části krasu
– Starou huť, Švýcárnu s lesním barem a několika studánkami, průchozí jeskyni Jáchymku, vývěr
Jedovnického potoka a Býčí skálu.
Celková délka stezky je 4,5 km. Je zde nenáročný terén s menším převýšením nad Kamenným kolem.

Stezka seznamuje s přírodními zajímavostmi dané lokality, místní faunou a florou. Zhruba
v polovině stezky je umístěna bosá stezka, kterou si může každý vyzkoušet.
5) Naučná stezka Krajem říčky Ponávky
Stezka, jež začíná ve Vranově a přes Babí lom
a Lelekovice pokračuje do údolí řeky Ponávky
pod Ořešínem, nabízí pro návštěvníky jak klasickou turistickou variantu, tak variantu pro cyklisty.
6) Lesnická naučná stezka Babí lom
Malý lesní okruh zřízený mezi Vranovem a Babím lomem návštěvníky seznamuje na deseti
informačních panelech s každodenní činností
lesníků. Průvodcem je mravenec Lesík, který vysvětluje, jakým způsobem je potřeba starat se
o lesní porosty, jak budovat lesní cesty či jak vyznačovat těžbu dřeva.

2) Naučná stezka U Jezírka
Přibližně 2 km měří naučná stezka rozkládající
se v okolí školního zařízení Lipka, pracoviště Jezírko při silnici Útěchov–Soběšice.
Na osmi zastaveních se budete seznamovat
s přírodními jevy a zákonitostmi. O nich si však
nemusíte jen číst na informačních tabulích, ale
na vlastní kůži si je také můžete vyzkoušet.

7) Naučná stezka Olomučany
Na okružní stezce mezi Olomučany a Čertovým hrádkem je rozmístěno šest informačních
panelů. Ty kromě jiného nabídnou seznámení
s historií místního sklářství a výrobou keramiky.

3) Stezka zdraví
Pět zastavení na této naučné stezce informuje
o místních zajímavostech jak přírodních, tak historických.
Stezka začíná u tenisových kurtů v brněnské
městské části Mokrá Hora a její konec se nachází v Lelekovicích.
4) Naučná stezka Pěšina
Několikasetmetrová naučná stezka byla vytvořena na břehu potoka Ponávka. Výchozí bod se

8) Naučná stezka Rudické doly
Úvodní panel této naučné stezky se nachází
v zahradě větrného mlýna v Rudici, a její trasa se
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rozkládá v okolí obce v délce okolo 5 km.
Stezka vás provede místy, jež jsou spjata s těžbou železa, žáruvzdorných jílů, písků a hlinky.

U jednotlivých zastavení se nachází také sportovní náčiní, na kterém si každý může vyzkoušet
svoji zdatnost.

9) Sluneční stezka
Na stezku se vstupuje od základní školy ve Křtinách, kde se nachází model Slunce. Na stezce,
která dále směřuje na sever k Arboretu Křtiny, si
prohlédnete informační tabule věnované jednotlivým planetám sluneční soustavy. U každé tabule
je pak umístěna maketa vesmírného tělesa.
Jak makety planet, tak vzdálenost mezi nimi je
v měřítku 1:1 miliardě.

10) Naučná stezka Hvozd
Z řícmanického Masarykova náměstí vás povede okolo řícmanického arboreta tato naučná
stezka, která nabízí osm informačních panelů,
kde kolemjdoucí seznamuje s tamní přírodou.

V dolní části strany je uvedena mapka, na níž
je znázorněno všech deset naučných stezek (výchozí bod označen tečkou a číslem). Mnoho dalších tipů k výletům naleznete na mém webu.
Lukáš Malý
www.adamovaokoli.cz
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Inzerce

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY NA
DLOUHODOBĚJŠÍ SPOLUPRÁCI,
FYZICKY NENÁROČNÁ PRÁCE VHODNÁ I PRO
ABSOLVENTY A SENIORY
DÁLE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR:


MANAGER NÁKUPU A LOGISTIKY



OBCHODNÍ MANAGER



VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR - ELEKTRO



SOUSTRUŽNÍK A BRUSIČ NA KULATO



ELEKTROMECHANIK – MONTÁŽNÍ DĚLNÍK



OBSLUHA CNC



SEŘIZOVAČ CNC



FRÉZAŘ



ZÁMEČNÍK – MONTÁŽNÍ DĚLNÍK



LAKÝRNÍK



PRACOVNÍK VÝROBY SE ZAMĚŘENÍM NA SÍTOTISK



ÚDRŽBÁŘE (ELEKTRIKÁŘI, MECHANICI)
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• 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.
• Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.
• Koupím byt v Adamově a okolí o velikosti
2+kk, 2+1. Kontaktujte mě prosím na telefonním čísle 731 404 623. Nejsem realitní kancelář. Děkuji.

• Mladí manželé koupí byt 2+1/3+1 v Adamově.
Tel. 732 798 770.
• Pronajmu garáž na Ptačině. Za garáží sklep.
Tel.: 732 330 992.
• Vyučuji němčinu. Začátečníci i pokročilí,
gramatika i konverzace. M. Grešáková, Te.:
608 701 634.
• KYTARYKON, Výroba a opravy KYTAR, UKULELÍ, servis HOUSLÍ a AKORDEONŮ, P. Konečný,
Brno, Řečkovice, Vránova 173, Tel: 733 519
786, Email: ars@kytarykon.cz.
• Hledám garáž do pronájmu na ulici Plotní,
v Olšičkách nebo na Horce. Tel.: 733 432 174.

• Kdo chce zdarma rotoped se setrvačníkem.
Tel.: 606 308 877.

NEOMEZENÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ
aktuálně 89 programů z toho 57 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2021 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
bez příplatku. Rychlost zvládnou gigabitové routery
a kvalitní rozvod přes kabel. Využití je již jen na zákazníkovi.
l TELEVIZE V CENĚ INTERNETU l Bez závazků
a dalších plateb za první a druhou TV (6 zařízení současně).

?

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

77 %

OBJEKTŮ

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

PŘEPOJENO
Připojujte SMART TV, klasické PC, herní konzole
Aplikace ZDARMA i pro mobilní telefony
NA GIGABIT
Playstation/XBOX a jiné do routeru kabelem.
a tablety APPLE iOS • Android
Tyto zařízení obvykle velmi zatěžují kapacitu bezdrátových přenosů. Mimo vekého rušení z okolí bytů.
Obvykle si výrazně zvýšíte propustnost Wi-Fi pro zařízení notebook, tablet, telefon a další. Zesilovače Wi-Fi
nekvalitní signál nezlepší. MESH v zarušeném prostředí není řešením. Přenosy přes 220V jsou nespolehlivé.

Wi-Fi
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