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Z jednání Rady města 
Adamova

Na 56. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 31. 8. 2021 Rada města Adamova vzala na vě-
domí zápis z 11. zasedání Sportovní komise, které se 
konalo dne 12. 8. 2021, a zápis z 28. zasedání Kul-
turně informační komise, které se konalo dne 16. 8. 
2021.

Byly schváleny dodatky č. 2 ke smlouvám o užívání 
staveb č. 1/2012 a 24/2012 s firmou Mendelova uni-
verzita v Brně.

Dále byl schválen Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se 
společností AF-PROSTAVBY, s.r.o.

Rada města Adamova schválila prodejní cenu vlaj-
ky města Adamova ve výši 850 Kč, vč. 21% DPH.

Bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 5.000 Kč z rozpočtu města Adamova Spartaku 
Adamov, z. s., na pokrytí nákladů spojených s pořádá-
ním akce tenisového oddílu „ADAMOV OPEN 2021“, 
konané dne 4. 9. 2021.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu roz-
pisu rozpočtu č. 10/2021 a schválila změnu rozpisu 
rozpočtu č. 11/2021.

Na závěr byl schválen Dodatek č. 1 k  pojist-
né smlouvě o  škodovém pojištění podnikatelů č. 
900000030515 ze dne 19. 12. 2018 s firmou Direct 
pojišťovna, a.s.

Na 57. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 13. 9. 2021 vzala na vědomí zápis ze 7. zasedání 
Komise podpory komunitního života, které se konalo 
dne 1. 9. 2021.

Rada města Adamova schválila poskytnutí věc-
ných darů v rámci akce organizované Komisí podpo-
ry komunitního života s názvem „Pyšníme se svým 
okolím“ dle zápisu.

Dále byly schváleny Dodatek č. 10 Smlouvy o ná-
jmu bytu č. 02/2011/B a Dodatek č. 9 Smlouvy o ná-
jmu bytu č. 04/2011/B.

Rada města Adamova rozhodla, že se město Ada-
mov bude spolupodílet na konání kulturní akce „Zažít 
město jinak“, která proběhne dne 18. 9. 2021 a kultur-
ní akce na Sklaďáku, která proběhne dne 25. 9. 2021.

Nebylo schváleno poskytnutí finančního daru z roz-
počtu města Adamova spolku NAŠE ODPADKY, z.s.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí změ-
nu rozpisu rozpočtu č. 12/2021 a  schválila změnu 
rozpisu rozpočtu č. 13/2021.

Rada města Adamova schválila předání majetku 
pořízeného v rámci realizace projektu s názvem „Roz-
šíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ Zá-
kladní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové 
organizaci, k hospodaření ke dni 30. 9. 2021.

Na závěr byl schválen program 17. zasedání Zastu-
pitelstva města Adamova.

Na 58. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 22. 9. 2021 Rada města Adamova vzala na vědo-
mí zápis z 29. zasedání Kulturně informační komise, 
které se konalo 17. 9. 2021.

Rada města Adamova schválila zápis do kroniky 
města Adamova za rok 2020.

Dále bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 8.000 Kč z rozpočtu města Adamova spolku 
FENYX Pétanque Adamov, z.s., na pokrytí nákladů 

Termín konání Akce Pořadatel
St 3. 11. 15:30 Jak, kudy a kam budeme cestovat v době výluky... MKS Adamov
Po 8. 11. 17:30 Zájezd do blanenského kina na film „Karel“ MKS Adamov
Ne 14. 11. 15:00 Vernisáž výstavy prací Jitky Havlové MKS Adamov

Po 15. 11. 17:00 Beseda se senátorkou Jaromírou Vítkovou 
k filmu o svaté Anežce České MKS Adamov

Út 16. 11. 10:00 Namaluj novoročenku Město Adamov
St 17. 11. 16:00 Představení a žehnání vlajky města Adamova MKS Adamov

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 informač-
ního systému města a sami akce zadávat.

Zprávy z radnice

Kalendář akcí on-line

https://www.adamov.cz/namaluj-novorocenku-7887
https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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spojených s  pořádáním akce „Halový turnaj v  pé-
tanque města Adamova“, který se bude konat dne 20. 
11. 2021.

Rada města schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 
14/2021 a položkové znění Rozpočtového opatření 
č. 8/2021.

Na závěr Rada města Adamova schválila poskyt-
nutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč z  rozpočtu 
města Adamova ve prospěch Sbírky pro osoby zasa-
žené výbuchem v Koryčanech dne 15. 9. 2021.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Zprávy z matriky
V sobotu dne 2. října 2021 proběhlo na Měst-

ském úřadě Adamov vítání občánků.

Do života byly přivítány tyto děti:
31. 10. 2019  Kateřina Kirstová
11. 11. 2019  Robert Čech
15. 11. 2019  Rozárie Schillerová
18. 11. 2019  Erik Šutera
31. 12. 2019  Gabriela Zédová
19.   1. 2020  Vojtěch Straka
19.   4. 2020  Tereza Christina Lorencová
  4.   5. 2020  Elen Poláčková
28.   5. 2020  Sabina Ždánská
17.   7. 2020  Agáta Dudíková
18.   7. 2020  Lucie Jolana Patáková
28.   7. 2020  Adriana Bílá
29.   8. 2020  Jolana Všianská
  8.   9. 2020  Leila Saidi
16.   9. 2020  Oliver Burian
26.   9. 2020  Petr Fuchs
  9. 10. 2020  Veronika Lukášová
30. 10. 2020  Veronika Nohálová 
19. 11. 2020  Sebastian Slezák

Blahopřejeme
  2. 10. 2021  Olga Krausová, 82 roky
  4. 10. 2021  Marta Neveselá, 96 roků 
  7. 10. 2021  Jan Machálek, 84 roky
  7. 10. 2021  Marie Hanáková, 80 roků
  7. 10. 2021  Svatava Buříková, 70 roků
12. 10. 2021  Vlastimil Pilát, 85 roků
16. 10. 2021  František David, 85 roků
17. 10. 2021  Eva Tomkovičová, 82 roky
18. 10. 2021  Pavel Vaněk, 87 roků
19. 10. 2021  Irma Havránková, 80 roků
20. 10. 2021  Zdenka Vojtěchová, 92 roky
20. 10. 2021  Růžena Patočková, 80 roků
29. 10. 2021  Věra Valoušková, 82 roky
30. 10. 2021  Libuše Hloušková, 86 roků
31. 10. 2021  Viktor Liška, 82 roky

Blahopřejeme k sňatku
25.  9. 2021  Tomáš Palko a  Magda Sučková, 
sňatek studánka Ptačí svatyně

Úmrtí
13.  9. 2021  Jitka Kubíčková, roč. 1943

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události ze srpna–září 2021 konkrétně:
• V nočních hodinách byli strážníci požádáni o po-

moc s unikající horkou vodou z bytu v bytovém domě 
na ul. Sadová, která právem znepokojovala ostatní 
obyvatele. Na místě nebylo možné uzavřít vodu přímo 
v bytě, ale strážníci se spojili se zodpovědnou osobou 
(domovnicí), která umožnila vstup k hlavnímu uzávě-
ru a jeho uzavření za asistence JSDH Adamov. Dále 
byl kontaktován pracovník firmy ADAVAK, který na 
místě provedl nutnou opravu.

• Když se z návštěvy stane řekněme nezvaná a ne-
dokáže pochopit, že by měla opustit obydlí hostitele, 
může se stát, že se na místo dostaví strážníci MP 
Adamov, aby vynutili oprávnění uživatele nemovitosti 
rozhodnout o tom, že už je přítomnost návštěvy ne-
vhodná. Tak by se dala ve zkratce popsat situace, 
kdy byli strážníci přivoláni na ul. P. Jilemnického do 
jednoho z bytů, ze kterého nechtěl odejít muž i přes 
opakované urgence uživatelky nemovitosti. Muž situ-
aci vyhrotil tak, že před příjezdem strážníka ještě stihl 
vypít nějaký alkohol a užít prášky na bolest v dávce 
odpovídající velkému hospodářskému zvířeti. Na 
místo musela být přivolána ZZS, která muže převezla 
k ošetření a zřejmě „vypumpování“ žaludku.

• Dlouhodobě neléčené poranění prstu dolní kon-
četiny nechal muž zajít tak daleko, že to již nenechá-
valo klidné pracovníky MěÚ Adamov i strážníky MP 
Adamov. Společnými silami se snažili muže dopravit 
k ošetření, avšak naráželi na nesouhlas zraněného. 
Tento si svůj postoj rozmyslel až v době, kdy ho stráž-
níci opakovaně navštívili v jeho bytě, a bylo zřejmé, že 
muži jde o život. Muž byl převezen vozidlem ZZS k lé-
kařskému zákroku, který byl pro záchranu jeho života 
nevyhnutelný.

• Strážníci jsou z povahy své práce připraveni po-
moci v nouzi či zachraňovat lidské a vlastně i jiné živo-
ty. Bohužel jsou případy, kdy i veškerá snaha nestačí 
a dojde k vyhasnutí lidského života. Ten nejhorší scé-
nář si nepřipouštěli strážníci, když obdrželi oznámení 
o pádu ženy z okna bytového domu na ul. Sadová. 
I přes rychlou první pomoc laické veřejnosti, příslušní-
ků JSDH Adamov, strážníků MP Adamov i ZZS však 
nebylo možné přivést ženu zpět k životu.
K trochu zvláštní dopravní nehodě byli přivoláni stráž-
níci na ul. Mírová, kde vozidlo údržby komunikací 



4

(SÚS) při výkonu činnosti poškodilo jiné zaparkované 
vozidlo. Řidič vozidla údržby si zřejmě nevšimnul, že 
způsobil škodu na jiném vozidle. Strážníci řidiče do-
hledali a vysvětlili mu, co způsobil. Poškozený a viník 
se na místě dohodli a sepsali záznam o dopravní ne-
hodě, který dále předali pojišťovně.

Za uvedené období strážníci dále řešili:
• neuzamčené vozidlo,
• porušení vyhlášky města Adamova v souvis-

losti s venčením psů,
• měření rychlosti vozidel,
• krádež motocyklu,
• požár střechy bytového domu,
• hledali muže, po kterém bylo vyhlášeno pátrání,
• krádež (ztráta) kliček od plynoměrů v bytovém 

domě.

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Základní informace o výluce
Přinášíme informace o  aktuálním stavu přípravy 

náhradní autobusové dopravy v  době uzavření vla-
kového koridoru. Další informace sledujte průběžně 
v nadcházejících číslech místního zpravodaje, webo-
vých stránkách města a  Facebooku, TV Adamov 
a  aplikaci mobilní rozhlas. Součástí informací by 
měla být v prosincovém vydání i mapa jednotlivých 
spojů a přestupních míst.

Směr BRNO
Adamov bude spojen s Brnem linkou xS2A, která 

se plánuje v trase:
a) z Adamov, obchodní dům – Adamov, žel.zast. – 

Adamov, žel. st. – Babice nad Svitavou – Bílovice nad 
Svitavou, náměstí – Brno,

b) přestupní místa:
b.1) Brno – Proškovo náměstí (směr Brno přestup 

na tramvaj 4 směr centrum)
b.2) Brno, Maloměřická škola (přestup od Brna 

směr Adamov)
b.3) Brno, Tomkovo náměstí (přestup na okružní 

autobusy 44/84 a trolejbusy 25, 26 směr sever Králo-
va Pole, Mendlovo náměstí, Bohunice)

b.4) Brno – Štefánikova čtvrť (přestup na tramvaj 5 
směr Dětská nemocnice, Česká)

b.5) Brno – Lesná, žel. st. (přestup na vlaky směr 
Kuřim)

Směr BLANSKO
Adamov bude spojen s Blanskem linkou xS2C, kte-

rá pojede ze zastávky Blansko, žel. st. bez zastavení 
do Adamova, žel. zast. a Adamova, žel. st. 

MHD Adamov
Jízdní řád linky 215 se přizpůsobí odjezdům auto-

busů. Návrh tohoto jízdního řádu se připravuje.

Změna provozní doby hřišť
Na přání občanů došlo k rozšíření provozní doby 

dětských hřišť v Adamově.  V období od 1. 11. – 28. 
2. budou mimo sportovní areály na ul. Petra Jilem-
nického a Komenského otevřena v případě příznivé-
ho počasí i ostatní hřiště. Za deště, sněhu a námrazy 
zůstanou hřiště zavřena. Věříme, že i v tomto zim-
ním období budou hřiště dětmi využívána.

Správa majetku města

Malba opěrné zdi u zastávky na 
Ptačině od žáků ZUŠ Adamov

V  letošním roce byla opravena opěrná zeď u za-
stávky MHD na Ptačině. Na přelomu jara a léta jsme 
projednali společně se zástupci ZUŠ Adamov mož-
nost zapojení dětí výtvarného oboru. Následně byl 
představen koncept malby a odsouhlasen k realizaci 
starostou města. V průběhu října byly malby realizo-
vány. Velký dík paní učitelce Veronice Hudcové a jejím 
žáčkům.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova
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Dny zdraví – „MasterChef“ školy
Po loňské pauze jsme se 12. října sešli v učebně 

cvičného bytu a  na základní škole se opět vařilo. 
Akce proběhla v rámci aktivit spojených se Dny zdra-
ví. Pro žáky druhého stupně připravila Komise pod-
pory komunitního života ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Adamov soutěž týmů v přípravě zdravých jídel podle 
určeného zadání.

Letošní ročník byl inspirován populární soutě-
ží MasterChef. Soutěžní týmy měly poprvé zcela 
stejné zadání. Uvařit karbanátky z  kuřecího masa 
a brokolice, vyrobit tvarohový dezert s ovocem a ná-
poj z čerstvého ovoce.  Účastnilo se 15 kuchaříčků 
a jeden tým byl zcela chlapecký. Každá skupina do-
stala suroviny a zadání. Spolupráce v týmech byla 
dokonalá. V každém týmu se krájelo, vařilo, smaži-
lo. Všichni účastníci zdravého vaření si odnesli plná 
bříška, pěkné ceny, super zážitek a naučili se nové 
postupy přípravy jídel. Recepty i s fotografiemi jsou 
uveřejněny na webu města Adamov. Všem organi-
zátorům a vedení školy tímto děkujeme za spoluprá-
ci a budeme se těšit na Dny zdraví v roce 2022.

Mgr. Lenka Dohová

Sauna zahájila provoz
Od 4. 10. 2021 je v provozu Sauna Sokol Adamov 

v těchto termínech:
• Po – ženy od 14:00 hod.
• Út – muži od 14:00 hod.
Poslední vstup do sauny ve 21 hodin.

• Vstupné dospělí – 80 Kč
• Permanentka 10 vstupů – 700 Kč
• Vstupné mládež – 40 Kč
• Permanentka 10 vstupů – 300 Kč
Vstup povolen pouze s dokladem o bezinfekčnos-

ti (očkování, testy).

Zářijová úklidová brigáda
Tak trochu v utajení proběhla po delší době v pod-

večer posledního zářijového dne podzimní úklidová 
brigáda. Covidová pandemie, která propukla loni 
v  březnu, zamezila na dva roky svolávání těchto 
brigád, které se již po mnoho let v tomto provedení 
uskutečňují v našem městě na jaře a na podzim. Pří-
činou, proč nebyla oslovena adamovská veřejnost, 
bylo dodržení platných opatření vlády, která mají 
bránit šíření covidu. Podle nich jsou povoleny akce 
do počtu 20 osob, aniž by bylo třeba organizátorem 
kontrolovat jejich bezinfekčnost. K zajištění brigád-
níků byly proto vyzvány pouze organizace, které do-
stávají od města pro svou činnost finanční podporu.

Tradičně se uklízeči sešli na dvou místech, a  to 
na Ptačině u  hodin a  u  kostela. Zde byly menším 
skupinkám určeny prostory, v nichž se v nedaleké 
blízkosti městské zástavby vyskytuje nepořádek. Je 
třeba konstatovat, že s výjimkou dvou míst nebylo 
pohozených věcí mnoho. Zhruba  čtyřicítka brigád-
níků zvládla během necelé hodiny nasbírat deset 
pytlů drobných odpadků a k tomu též tři pneumati-
ky, dvě plastové zahradní židle a dokonce i grilovací 
zařízení. Organizátoři, jimiž byly Komise podpory 
komunitního života a sportovní, děkují zúčastněným 
za vykonanou práci, kterou přispěli k udržení čistého 
vzhledu blízkého okolí města.

Více fotografií z úklidové brigády je zveřejněno na 
webu města.

Události ve městě

https://www.adamov.cz/dny-zdravi-masterchef-skoly-7953
https://www.adamov.cz/zarijova-uklidova-brigada-7954
https://www.adamov.cz/zarijova-uklidova-brigada-7954
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Ohlédnutí za akcí MKM Dýňobraní, která proběhla dne 7. října 2021. Více fotografií na webu města.
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Záchranná stanice 
československých vlčáků

 V Josefovském údolí působí od roku 2014 Zá-
chranná stanice pro československé vlčáky. Spra-
vuje ji Vojtěch Radkovič Kouřil se svojí manželkou 
Soňou v bývalém areálu ŠLP Křtiny. 

Záchranná stanice se zaměřuje na problémové, 
týrané nebo jinak nechtěné jedince českosloven-
ských vlčáků, kteří zde podstoupí převýchovu, a tím 
dostanou druhou šanci najít nový domov. Jedna 
z  nejčastějších příčin umístění psů ve stanici je 
nežádoucí chování psa a špatná komunikace mezi 
psem a psovodem, čímž může dojít až k agresiv-
nímu chování psa vůči svému majiteli. Záchranná 
stanice se zaměřuje na pomoc psům pouze s prů-
kazem původu, a to hlavně z kapacitních důvodů. 
Kapacita stanice je permanentně plná.  Od roku 
2016 je záchranná stanice provozována pouze 
ze sponzorských darů a  činnost ošetřovatelů je 
čistě dobrovolnická. Je vítána jakákoliv pomoc 
ve formě krmiva, pomůcek a finančních prostřed-
ků (číslo účtu 2701700658/2010). Po předchozí 
domluvě přes e-mail nebo messanger je možné 
se se šedými svěřenci seznámit a domluvit se na 
jejich venčení. Zájemce o adopci psů musí něko-
likrát Záchrannou stanici osobně navštívit. Když si 
s některým padne do oka, dostane prostor za ním 
jezdit, aby se postupně seznámili. Sleduje se, zda 
si s vybraným psem rozumíte. V případě samotné 
adopce se sepisuje řádná smlouva, hradí adopč-
ní poplatek a pes je předán se všemi dokumenty 
novému majiteli. Tento postup může trvat několik 
týdnů, ale také měsíců. Díky této převýchově našlo 
nový domov nebo se vrátilo původním majitelům již 
přes osmdesát psů.

Více informací na webových stránkách Záchran-
né stanice pro československé vlčáky.

Podívat se můžete také na reportáž Aukce obra-
zu Arese na podporu Záchranné stanice českoslo-
venských vlčáků na YouTube.

Československý vlčák
Československý vlčák je plemeno vzniklé 

zkřížením německého ovčáka a  karpatského 
vlka, který byl vyšlechtěn pro službu na stát-
ních hranicích. Jedná se o psa velmi přizpů-
sobivého. Je schopen strávit dlouhé kilometry 
u kola, na túrách, ale také zvládne většinu dne 
prospat vedle svého pána v posteli. Pokud má 
pes dobrou výchovu, je to oddaný společník 
do života a není problém s ním vyjít.

Českoslovenští vlčáci mají výrazně rozvi-
nutější sociální projevy, jak rostou, začínají 
se projevovat. O to více je důležité mít cit pro 
vývoj psa, což u mnohých majitelů představu-
je problém, který vyústí v nežádoucí chování 
zvířete. Stává se tak, že se po konfliktu se 
psem začnou bát a raději ho dají pryč.

O lidech z adamova

   foto: Jan Charvát foto: Jan Charvát       

   foto: Jan Charvát

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2701700658
http://pomoc-csvlcak.cz/
https://youtu.be/hUEcOUF2CZY
https://youtu.be/hUEcOUF2CZY
https://youtu.be/hUEcOUF2CZY
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140 let historie adamovských 
hasičů

Adamovští hasiči v  letošním roce slaví velké 
výročí, přesně před 140 lety, tedy v roce 1881, byl 
ustanoven Sbor dobrovolných továrních hasičů. 
Jednalo se o první ucelenou jednotku, která měla 
za úkol bojovat s plameny v Adamově.

Zakladatelem jednotky byl Josef Tepiš, stal se 
i  jejím druhým velitelem. Prvním velitelem a  jed-
natelem pak Emanuel Stemberk. Starostou sboru 
se stal spolumajitel místního závodu Josef Bro-
movský. Prvními členy adamovského hasičského 
sboru byli Tomáš Fiala, J. Jarolím, J. Fanta, Jan 
Moser, J. Stloukal, Václav Píč, Karel Skřivan, Ant. 
Klepárník, Ant. Kasal, J. Musil, J. Buršíček, Josef 
Korejčník, Fr. Šimanovský, V. Krabec, Dom. Daniel, 
Karel Skoupý, Josef Nepomucký, Ant. Volf, Al. Jiří-
kovský, Karel Kotas, Josef Moravec, Karel Hák, Fr. 
Bříza, J. Juřina, Ed. Vejmola a Karel Zavadil.

Krškova Hasičská kronika z  roku 1898 uvádí 
jako předsedu Josefa Bromovského, náčelníka 
Josefa Tepiše a jednatele Vojtěcha Svárovského. 
Jako další členové jsou uvedeni František a Voj-
těch Svárovský, Fr. Touchyn, Ant. Homolka, Karel 
Skoupý, Karel Klodner, Jos. Václavek, Fr. Šeda, 
Ant. Husák, Jan Sušanka, Jan Šlesinger, Jan Hu-
dec, Richard Baldrman, Josef Zvěřina, Teodor 
Hlinka, Karel Zejdlík, Jan Slováček, Bohumil Mysli-
vec, Andr. Horníček, Meth. Pokorný, Jakub Bureš, 
Mořic Kocmann, Karel Tomášek, Josef Ošlejšek, 
Jan Dolanský, Fr. Myslivec, Karel Kopečný, Mar-
tin Berhard, Jan Fanta, Josef Novák, Viktor Svá-
rovský, Fr. Volejník, Alois Oujezdský, Fr. Sušanka, 
K Emperger a Ed. Hejč. Dále je uváděno:

„… Sbor má skladiště na stroje a  místnost pro 
mužstvo, pak následující stroje: 1 čtyřkolovou, 4 
dvoukolové stříkačky, rotační pumpu na čerpání 
vody, vůz pro mužstvo, vůz pro lejtu a mužstvo, vše 
v úhrnné ceně 4000 zl.; tým súčastnil se dosud 5 
velkých, 2 lesních požárů a 2 povodní…“

V roce 1922 měl Sbor dobrovolných továrních 
hasičů skladiště proti Šumberově hostinci v  Ob-
chodní ulici. Jak píše kronikář, velitelem sboru byl 
v témže roce Rudolf Barta a podvelitelem F. Tou-
chýn z Josefova.

Roku 1924 měl sbor 30 členů, následující rok 
o čtyři členy více. Předsedou byl v tomto období 
Rudolf Barta, jednatelem K. Valenta, pokladníkem 
Fr. Erben a velitelem F. Touchýn. Všichni byli za-
městnáni ve zdejším závodě.

Roku 1928 koupila továrna pro hasičský sbor 

elektrickou stříkačku, která byla 2. září téhož roku 
při veřejném cvičení vyzkoušena.

Sbor dobrovolných továrních hasičů byl roku 
1934 zrušen. Jako nástupnické sbory byly zalo-
ženy Závodní požární sbor o 10 členech a místní 
Sbor dobrovolných hasičů Adamov, který byl usta-
noven z  bývalých pracovníků dobrovolného sbo-
ru. Starostou tohoto sboru byl ustanoven Eduard 
Heč, náčelníkem Václav Hejduk, jednatelem Karel 
Polák, zbrojířem František Nesvatba, členové vý-
boru pak Švihla, František Hrnčíř. Jako zbrojnice 
byla sboru přidělena kůlna za tehdejším poštov-
ním úřadem. Výzbroj pak tvořilo 10 pracovních 
stejnokrojů a  opasků a  několik hadic. Židenický 
požární sbor daroval 10 pracovních blůz a 1 ber-
lovku.

V  roce 1940 obdržel sbor nový dopravní vůz 
a dvoukolovou motorovou stříkačku s 200 metry 
hadic. Tehdy se cvičívalo jednou za 14 dní vždy 
v neděli v 6 hodin ráno. Sbor čítal 33 mužů.

Na konci druhé světové války utrpěl sbor značné 
ztráty – požární stanice byla poškozena, hasičská 
výzbroj zničena a motorová vozidla odvlečena us-

Významné výročí

Hasiči pomáhali při povodních v roce 1997

Hasičské cvičení na Ptačině v roce 1996
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tupující německou armádou. Přesto byla činnost 
požárního sboru obnovena. Sbor obdržel také no-
vou požární techniku. V roce 1948 bylo ve sboru 
organizováno 37 dobrovolníků, včetně dvou žen.

Roku 1949 byla v  budově u  městského úřadu 
zřízena hasičská zbrojnice, ta byla roku 1961 pře-
místěna do nových prostor v ulici AB (dnes Hrad-
ní).

V  roce 1955 bylo ve sboru organizováno 102 
členů (81 mužů a 21 žen). Nejstaršími členy sbo-
ru byli: Jan Šlesinger, Martin Berhardt, Josef No-
vák, Jan Procházka, František Hrnčíř, František 
Linhardt a Josef Hrnčíř. Dlouholetými členy pak: 
Václav Hejduk, Karel Zouhar, František Nesvatba 
a Václav Rak.

V  roce 1986 se sbor opět stěhoval, tentokrát 
do nově postavené požární stanice (číslo popisné 
436) na Fibichově ulici. Zde jednotka sídlí dodnes.

K 31. červenci 1998 byl zrušen sbor hasičů z po-
volání ADAST Adamov, nadále pokračoval jako 
JSDH podniku ADAST Adamov. Ten byl zrušen 
v roce 2009 a od té doby se stala JSDH Adamov 
jedinou hasičskou jednotkou ve městě.

JSDH Adamov se v  rámci Jihomoravského 
kraje stala významným propagátorem a  „otcem“ 
projektu AED u hasičských jednotek v případech 
náhlých zástav oběhu a pomohla tak v rámci IZS 
nastavit funkční systém. Jedná se o  poskytnutí 
předlékařské pomoci za použití AED v případech, 
kdy ZZS má delší dobu dojezdu k  postiženému 
než místní JSDH.

Dne 5. prosince 2015 adamovští hasiči převzali 
nový hasičský vůz Scania, který vystřídal na po-
zici prvního vozu třináct let starý MAN. MAN byl 
odprodán JSDH Okrouhlá a nadále slouží tamním 
hasičům.

Dne 9. prosince 2015 proběhlo v  Brně slav-
nostní vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku. 
Adamovští dobrovolní hasiči se v anketě umístili 
v  kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce v oblasti jih Moravy s celkovým počtem 917 

hlasů na třetím místě.
Od roku 2016 byla plánována rekonstrukce ha-

sičské zbrojnice, která kapacitně nedostačovala. 
Projekt řešil zateplení fasády a střešní konstrukce, 
prodloužení objektu do zadní části z důvodu na-
výšení kapacity pro hasičskou techniku, oploce-
ní, zpevnění ploch pro výjezd hasičských vozidel, 
úpravu interiéru, především pak sociálního zaříze-
ní. Předpokládané náklady na realizaci přestavby 
hasičské zbrojnice činily 6,2 mil. Kč. Výše dotace 
z  Regionálního operačního programu činila 5,6 
mil. Kč. Město se mělo podílet částkou 600 tisíc 
Kč. V roce 2017 byla zbrojnice předána stavební 
firmě, která stavební práce dokončila v následují-
cím roce. 

V současné době je velitel jednotky Petr Kupka. 
Členskou základnu tvoří P. Jurnečka, J. Filip, J. 
Kupka, bratři Sotolářovi, J. Foret, P. Kouřil, L. Krát-
ký, J. Lazar, P. Krátký, D. Humpolík, V. Vrchovský, V. 
Gregor, P. Fiala, P. Havelka, R. Šebek a T. Vymlátil. 
Každý čtvrtek v sudém týdnu probíhají pravidelné 
výcviky členů jednotky, dalších mimořádných vý-
cviků se jednotka účastní společně s  HZS, ZZS 
a okolními JSDH.

Slovy našich předků lze vyjádřit za oněch 140 
let obrovský posun kupředu:

„… Jednotka má hasičskou zbrojnici s pěti gará-
žovými místy a kompletním zázemím pro mužstvo 
– dílny, šatny, sklady, sociální zařízení, posilovna, 
zasedací místnost. Vozový park tvoří 2 cisternové 
automobilové stříkačky, 1 dopravní, 1 technický a 1 
velitelský automobil. Jednotka vyjíždí v  průměru 
k 60 až 100 zásahům ročně…“

Lukáš Malý
www.adamovaokoli.cz

„Pro město a jeho 
občany... od roku 

1881“Předávání nového hasičského vozu v roce 2015

V roce 2018 rekonstruovaná hasičská zbrojnice
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Sté výročí otevření Dělnického 
domu v Adamově

Tato stavba je významně spojena jak s  dějinami 
obce Adamov,  tak i místních strojíren. Oficiálně se 
nazývala Dělnický dům, běžně se mu říkalo Dělňák. 
V srpnu 1920 bylo ustaveno družstvo pro postavení 
Dělnického domu. Cílem bylo postavit stánek, který 
by sloužil dělnickým spolkům pro pořádání schůzek, 
přednášek, cvičení Dělnických tělovýchovných jednot, 
zábav, divadelních představení apod. Peníze na stav-
bu se získávaly upisováním podílů. Kromě jednotliv-
ců se podílníky staly i organizace KSČ v Adamově, 
odborová skupina kovodělníků, FDTJ v  Adamově 
a  především jednotlivci. Všichni členové družstva 
upsali podíly po 100 Kč, které se staly základem pro 
stavbu. Stavba probíhala převážně brigádnicky pod 
odborným vedením zedníků, tesařů a dalších profesí. 
Pracovalo se denně až 10 hodin, o nedělích i svátcích. 
Náklady převážně jen na materiál dosáhly částky 
48 283 Kč. Již 19. listopadu 1921 bylo slavnostní ote-
vření Dělnického domu. Při této příležitosti proběhla 
tělocvičná akademie a večer sehráli dělničtí ochotníci 
divadelní představení hry Protekce.

Dělnický dům od začátku činnosti sloužil jako tě-
locvična pro FDTJ, jako divadelní sál pro ochotnický 
soubor, který měl později dokonce několik skupin, 
pořádaly se zde kulturní akce, hudební a  pěvecké 
večery, schůze KSČ, schůze dělnických odborů ze 
strojíren, oslavy, přednášky atd. Denně se zde konaly 
nějaké akce. Brzy se zjistilo, že Dělnický dům nestačí 
na všechny akce a bylo nutno k němu přistavět v roce 
1923 jeviště a šatny. Do kulturního dění v Adamově 
významně zasáhly především divadelní soubory. Po-
čet odehraných představení se postupně zvyšoval 
až k  17 v  roce 1927. A  to se představení většinou 
neopakovala a nacvičovala se stále nová. Tak už 17. 
listopadu 1929 bylo pořádáno jubilejní sté představe-
ní. Úspěšně probíhala také tělovýchovná a sportovní 
činnost. V roce 1926 došlo ke změně v proletářské tě-
lovýchově. FDTJ se přejmenovala na JPT – Jednota 
proletářské tělovýchovy. Pod její hlavičkou fungovalo 
několik souborů: volejbalový, fotbalový, turistický aj. 

Ve třicátých letech se počet divadelních představe-
ní postupně snižoval až nakonec poslední představe-
ní bylo sehráno 11. listopadu 1934. Pak se projevily 
důsledky osudové smlouvy s vedením strojíren, kde 
bylo zakotveno, že pozemek zůstane ve vlastnictví 
závodu.  Také budova nebyla v pozemkových knihách 
vyznačena jako majetek družstva. V roce 1935 závod  
budovu odkoupil za 65 tisíc Kč, přitom družstvo mělo 
v té době ještě dluh kolem 50 tisíc Kč. Od roku 1935 
budova sloužila jako skladiště. Po roce 1948 se bu-
dova používala jako závodní jídelna a pak opět jako 
skladiště. Její definitivní konec nastal v  roce 1951, 

kdy musela ustoupit připravované stavbě Kulturního 
domu Julia Fučíka.

Jaroslav Budiš

Maketa Dělnického domu - bok

Umístění Dělnického domu - výřez z pohlednice

Fotografie dělnického domu

Památník Dělnického domu - postavený v r. 1971, 
zlikvidovaný v březnu 2014 
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Kdo v srdcích žije
– neumírá.

/František Hrubín/
13. 10. 2020 už to byl rok, 
co nás ve věku 94 let opus-
tila naše maminka, babička, 
prababička a pra pra babič-
ka Růžena Bambušková.
Kdo jste ji měli rádi – za-
vzpomínejte s námi.
Děkujeme. Syn Jiří a  dcera 
Věra s rodinami.

Dne 20. 10. 2020, uplynul 
druhý smutný rok od chví-
le, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, 
babička a  prababička, paní 
Mária Stloukalová.
S  láskou vzpomínají dcera 
Eva s  manželem a  synové 
Petr a Pavel s rodinami.
Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku.

Dne 27. 10. uplynulo 5. 
smutné výročí od úmrtí 
manžela, tatínka, dědečka 
a  kamaráda, pana Jarosla-
va Kolčavy.
Děkujeme všem, kdo mu 
spolu s  námi věnují tichou 
vzpomínku.
S  láskou stále vzpomíná 
manželka, syn a dcera s ro-
dinami.

Čas letí a  ty jsi tu stále 
s námi – v našich srdcích.
Dne 3. listopadu uplyne již 
21 roků, kdy od nás neče-
kaně odešel ve věku 17 let 
náš milovaný syn, bráška 
a vnuk, Pavlík Kala.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi ti-
chou vzpomínku.
S  láskou vzpomíná mamin-
ka a sestra Zdenka.

Kdo měl rád – nezapomene
Kdo znal – vzpomene.
Dne 3. 11. 2021 by se dožila 
Eva Procházková 84 roků.
Stále vzpomínají manžel, 
syn, vnučka a pravnučka.

S láskou a dojetím si připomínáme nedožité 95. 
narozeniny pana Ladislava Nečase 6. listopadu 
a bolestné 1. výročí úmrtí paní Drahušky Neča-
sové 13. listopadu.
Všem, kteří naše drahé znali a vzpomenou na ně 
s námi, ze srdce děkujeme.
Dcera Naďa s manželem, vnuk David.

Dne 9. 11. 2021 vzpomene-
me 1. smutné výročí úmrtí 
manžela, tatínka a dědečka, 
pana Stanislava Kaly.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu s  námi tichou 
vzpomínku.
S  úctou manželka Jana 
a dcera Zdenka s rodinou.

Vzpomínky na dávné chví-
le, hřejí, i  když u srdce není 
právě nejlépe – díky těmto 
prožitkům se oči smějí…
Dne 13. 11. uplyne 5 let od 
úmrtí naší maminky Zdenky 
Nováčkové.
Kdo jste ji měli rádi, vzpo-
meňte, prosím s námi.
S  láskou vzpomínají dcery 
Jana a Zdenka s rodinami.
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S bolestí v srdci vzpomíná-
me na naši milovanou paní 
Věru Vojtovou, která nás 
17. listopadu před deseti 
lety navždy opustila.
Žádná slova nemohou vyjá-
dřit bolest, jež cítíme.
Život je někdy krutý a nevrá-
tí, co nám vzal.
Zůstanou vzpomínky 
a v srdci velký žal.
S láskou celá rodina.

Dne 7.11. uplyne 1 rok , co 
nás opustil náš táta, děde-
ček, pan Josef Oujesky.
S láskou vzpomínáme 🖤

Dne 29. listopadu si připo-
meneme již páté smutné 
výročí, kdy nás opustila 
naše milovaná Květoslava 
Kubcová.
S  láskou a  úctou navždy 
vzpomínají manžel Zdeněk, 
dcera Renáta a  syn David 
s rodinami.

Dne 30. listopadu vzpome-
neme šesté smutné výročí 
úmrtí naší milované mamin-
ky, babičky a  prababičky, 
paní Květoslavy Piskové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí 
s námi tichou vzpomínku.

Kultura



14

Pozvánka na výstavu
JITKA HAVLOVÁ – ptáci, motýli, krajiny

Zajímavou výstavu s nádhernými přírodními téma-
ty připravil ve Společenském centru MKS v Adamově 
Historicko-vlastivědný kroužek.  Slavnostní vernisáž 
se uskuteční  v neděli 14. listopadu v 15:00 hodin. 
Výstavu uvede a autorské filmy představí Jitka Havlo-
vá. K návštěvě jste zváni od 14. 11.  do 23. 11.  2021,  
a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 
14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.

Jitku Havlovou zajímalo výtvarné umění od dětství, 
ráda malovala a  byla řemeslně zručná. Odborně ji 
vedl a nejvíce ovlivnil malíř Petr Skácel, který byl vý-
borným pedagogem na LŠU Jaroslava Kvapila v Brně 
– na Petrově. Po absolvování gymnázia vystudovala 
SUPŠ v Brně, obor propagační grafika, pod vedením 
malířů a grafiků Antonína Odehnala a Jiřího Šindlera, 
na které moc ráda vzpomíná. Pro svou tvorbu měla 
Jitka podporu také v rodině.

Ve svém životě se věnovala a věnuje mnoha výtvar-
ným oborům, které se vzájemně prolínají.

K tvorbě jí byla vždy inspirací láska k přírodě. Dva-
cet pět let vytvářela šperky z přírodních materiálů – 
rohoviny, dřeva, kůže a polodrahokamů, po krátký čas 
i ze stříbra. Po mnoho desetiletí se věnuje fotografii 
a malbě, malbě na hedvábí, v posledních čtyřech le-
tech zejména pak filmu. Její filmy jsou výtvarným 
vyjádřením lásky k přírodě. Je spoluautorkou Příběhů 
přírody (spolu s Janem Šamánkem), které můžete vi-
dět na YouTube. Některé její filmy bude možno zhléd-
nout na vernisáži v Adamově.

Fotografie a  filmy krajiny s  mnoha živočišnými 
bytostmi a rostlinami se staly v její tvorbě základním 
fenoménem. Aktuálně má vše stále větší význam 
s postupnou devastací přírody lidmi, kdy mizí mnohé 
druhy ptáků, hmyzu, ubývá rychle stromů…

Jitka Havlová uspořádala mnoho autorských vý-
stav v ČR i zahraničí, její práce jsou zastoupeny v Mo-
ravské galerii v Brně a Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v Praze, také v soukromých sbírkách.

Do Adamova se Jitka Havlová se svými pracemi 

ráda vrací. Na současné výstavě uvidíte fotografie 
ptáků, krajin, motýlů, malbu na hedvábí a obrazy s té-
matem přírody, a to nejen naší, ale také z cest z Gruzie 
a z Národního parku Hortobágy v Maďarsku.

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 listopad 2021
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Přípravy na advent: výroba adventních kalendářů, 
výroba adventních věnců a další.
Speciální akce: Pečení a zdobení perníčků.
Workshop: Beseda o  šikaně (co to je šikana, po-
znám, že se mě týká, co bych měl dělat).

Průběžně poskytujeme pomoc se školou:
• můžeš využít počítač, máme kvalitní interne-

tové připojení.
• nevíš si rady se zadanými úkoly, dle možností 

vysvětlíme to, čemu nerozumíš.
• zajímá nás, co Tě trápí, vyslechneme Tě, po-

můžeme najít řešení
Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb. nebo na tele-
fonu 733 741 732.
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben aktu-
álním vládním nařízením.
Těší se na Tebe kolektiv zaměstnanců Zlaté za-
stávky.
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Městské kulturní středisko
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/

 » 2. listopadu 2021
v 9:30 hodin v MKS na Ptačině

SENIOŘI ZPÍVAJÍ DĚTEM, DĚTI ZPÍVAJÍ SENIORŮM
Rádi přivítáme v Kroužku zpívání pro radost děti 
z MŠ Jilemnického. Přijdou si spolu s babičkami 
zazpívat několik písniček. V  propojování spolu-
práce takto začínáme a chceme v něm pokračo-
vat.

 » 3. listopadu 2021
v 15:30 hodin ve Společenském centru MKS 
Adamov na Horce

ÚPLNÁ VÝLUKA - JAK, KUDY A KAM BUDEME 
CESTOVAT OD PROSINCE 2021...

V prosinci letošního roku bude zahájena úplná vý-
luka na trati mezi Brnem a Blanskem. Dotkne se 
všech, nejen těch, kteří vlaky dojíždí do zaměst-
nání. Výluka se stala častým tématem rozhovo-
rů, zjišťujeme, jak budeme cestovat, kudy, kam... 
Nejvíce o  tom ví pracovník společnosti KORDIS 
JMK, pan Květoslav Havlík. Právě on přijal pozvá-

ní na setkání s vámi, kdo chcete o připravované 
výluce vědět víc, potřebujete poradit atd.

 » 8. listopadu 2021
FILM „KAREL“
Také v  listopadu vás zveme k návštěvě blanen-
ského kina. Tentokrát se vypravíme na dokumen-
tární film Karel. 
Celovečerní dokumentární film Karel přináší oje-
dinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová 
natáčela s  Karlem Gottem po dobu celého jed-
noho roku, a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl 
nezvykle osobní až intimní pohled na život slav-
ného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti 
ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň 
v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Cena zájezdu: 130 Kč – senioři, 170 Kč – ostatní. 
Začátek promítání v 17:30 hodin. Bližší informa-
ce při přihlášení.

 » 14. listopadu 2021
v 15:00 hodin ve Společenském centru MKS 
Adamov, Komenského 6

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ JITKY HAVLOVÉ
Bližší informace najdete na straně 14.

 » 15. listopadu 2021
v 17:00 hodin v salonku MKS Adamov na Pta-
čině

BESEDA SE SENÁTORKOU JAROMÍROU VÍTKO-
VOU K FILMU O SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ
Zveme vás na setkání s členkou Senátu ČR, Ing. 
Jaromírou Vítkovou, která v Adamově představí 
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dokumentární film o  svaté Anežce České. Film 
bude promítán za laskavého zapůjčení TV Noe.
Vstupné: dobrovolné.

 » 18. listopadu 2021
v 16:00 hodin v salonku MKS Adamov na Pta-
čině

SENIOR BEZ NEHOD
Podrobnosti k  divadelní přednášce v  originálním 
predstaveni najdete na plakátech a webu MKS.

 » 25. listopadu 2021
v  9:30 hodin ve Společenském centru MKS 
Adamov na Horce, Komenského 6

POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU: DOBRODRUŽ-
STVÍ SKŘÍTKA ŠUBÍSKA
V  listopadu se na pohádku mohou těšit děti na 
Horce. S pohádkou o skřítkovi Šubískovi za nimi 
zavítá Divadlo Mrak. Délka představení je 40 mi-
nut.
K  představení: Jeden hrdina, tři příběhy, tři se-
tkání, vítězství dobra nad zlem a  tři pohádková 
ponaučení. To vše velcí i malí diváci uvidí v au-
torském představení, které je napsané na motivy 
starých loutkářských textů.
Vstupné: 50 Kč

 » 25. listopadu 2021
ZÁJEZD DO MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO – 
PŘEDSTAVENÍ „NOC PASTÝŘŮ“
„I v malém městě můžeš něco dobrého dokázati,“ za-
psal si do svého deníku Jakub Jan Ryba, významný 

český skladatel přelomu 18. a 19. století. Noc pastýřů 
dramatika a scenáristy Josefa Boučka líčí právě střet 
génia jak s  nechápavým okolím, tak s  existenční-
mi podmínkami, v nichž mimořádný skladatel stěží 
zvládá uživit rodinu z chudičkého učitelského platu. 
Ryba se potýká s  posměšky vesničanů, nenaplně-
ným citem k  mladé obdivovatelce Pavle, odporem 
jeho hlavního protihráče, myšlenkově rigidního faráře 
Kašpara Zachara – ale především s vlastní tvrdohla-
vostí, neústupností a neochotou slevit z absolutních 
nároků na sebe sama. I těm, kteří jej podporují (ať je 
to rodina správce Tichého, jeho vlastní žena či idealis-
tický kaplan Česaný), to tak Ryba mnohdy neulehčuje, 
neboť ne každou pomoc chce nebo umí přijmout. Do-
káže všechny tyto rozpory a konflikty smířit magická 
„noc pastýřů“, v níž poprvé zazní vpravdě andělská 
hudba Rybova „Hej, mistře!?“
Cena zájezdu: 620 Kč, senioři, děti, studenti 435 Kč.
Začátek představení je v 19 hodin, délka 2:40 h.
V titulních rolích: Milan Němec a Alena Antalová.

 » 29. listopadu 2021
v 17:30 hodin v salonku MKS na Ptačině

PŘEDNÁŠKA ING. ALEŠE SVOBODY – BRNĚN-
SKÉ PODZEMÍ (ZELNÝ TRH – ZÁVĚR)
Jeho osudem se stalo Brno. Ne však to, kterým 
procházíme každý den, ale to pod zemí. Aleš 
Svoboda se zkoumání zdejších sklepení a  štol 
věnuje řadu let a  i  díky němu (a  především pe-
nězům z městského a evropského rozpočtu) se 
v posledních letech podařilo obohatit nabídku br-
něnských atraktivit o vzácné památky – labyrint, 
kostnici a sklepení domu mincmistrů.
Vstupné: 40 Kč.

SALON ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 2021 
(SNAD) BUDE...
Proto vás, kdo se tradičně zúčastňujete, nebo se 
chcete zúčastnit poprvé, naší tradiční výstavy vy-
zýváme, abyste svoji účast potvrdili na tel. 607 
518 104 nebo e-mailu mks@mks-adamov.cz, 
kde vám sdělíme i podrobnosti k této akci. Děku-
je MKS Adamov.
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MIX SEDMI PŮLHODINEK SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI
Ve středu, 20. října, se celé odpoledne v sále MKS na 
Ptačině střídali hosté, kteří přijali pozvání na akci pod 
názvem Mix sedmi půlhodinek se zajímavými lidmi. 
Stejně tak se mohli střídat i  návštěvníci akce, kteří 
mohli přijít na celý odpolední program, nebo jen na 
příslušného hosta.
Všechny půlhodinky byly velice zajímavé. Proto i tou-
to cestou děkuji všem hostům – Míši Nešporové, 

manželům Míšenským, MUDr. Zuzaně Kuchařové, 
Mgr. Veronice Kašné, Ing. Mirkovi Kašnému a  Míle 
Markové za skvělou spolupráci při přípavě, ale hlavně 
realizaci této akce. 
Její součástí byla ochutnávka dobrot z dýně, kterou 
připravila Míla Marková. Všichni si čínu, marmeládu 
i buchtu moc chválili, proto jsme slíbili, že recepty na-
jdete zde, ve Zpravodaji.

Koncert 
filmových a muzikálových melodiífilmoových a muzikálových melodií

Zpívá SPS (Smíšený pěvecký sbor) Bronislav Bílovice nad Svitavou 
pod vedením sbormistra Davida Kříže

termín konání středa 10. listopadu 2021 v 18:30 hodin 
v prostorách firmy Romex s.r.o. Adamov, Mírová 2

pořadatel Romex s.r.o., 
spolupořadatel Městské kulturní středisko Adamov

Buchta z dýně
3 celá vejce, 1 hrnek krystalu - 
ušleháme, přidáme 3/4 hrnku 
oleje, 2,5 hrnku hladké nebo 
polohrubé mouky (možno 
i půl a půl), prášek do pečiva, 
1 kávovou lžičku jedlé sody, 
2 hrnky nastrouhané dýně, 
1 lžičku skořice. Těsto vylije-
me na plech a pečeme v trou-
bě. Do těsta můžete dle chutí 
přidat rozinky, ořechy, kakao...

Čína
Na oleji osmahneme 
2–3 střední cibule, 3 velké 
stroužky česneku, na to při-
dáme cca 1 kg nastrouhané 
dýně, kečup, horčici, sojovou 
omáčku, worčestrovou omáč-
ku, sůl, pepř, 1 bal. grilovacího 
koření a 1 bal. koření na čínu. 
Podusíme. Hotové mažeme 
na topinky nebo můžeme po-
užít pod maso. 

Marmeláda
Jednu střední dýni hokaido 
nakrájíme i  s  kůrou, přidáme 
dobře omyté 2 pomeranče, 
2 citrony (opět i s kůrou), kou-
sek zázvoru, podusíme a  při-
dáme želírovací cukr a  pova-
říme.
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17. 11. 2021 v 16:00 hodin 
v sále MKS Adamov, Opletalova 345/22 (Ptačina)

Představení a žehnání 

vlajky města Adamova

Program:

•	 Zahájení	akce
•	 žehnání	vlajky
•	 premiéra	dokumentu
•	 diskuze

Pořádá:	

Město	Adamov,		
MKS	a	Farnost		
Adamov

Akce	bude	pořádána	za	dodržení		
v	době	konání	akce	platných		
hygienických	opatření.

V kulturním programu vystoupí žáci 1. tříd ZŠ a MŠ Adamov
Zapojit s můžete do světýlkových průvodů  

od ZŠ Komenského (v 16:00 hod.) a z Adamova III od “hodin” (v 15.40 hodin).

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu v Adamově

26. 11. 2021 
v 16:30 hodin

na prostranství u kostela svaté Barbory v Adamově

Adventní zastavení: 
vždy v 17:30 hodin před budovou MKS Adamov (na Ptačině)

* 28. 11. 2021  patron akce PhDr. Jaroslav Budiš, 
v kulturním programu vystoupí žáci ZUŠ Adamov

* 5. 12. 2021 patron akce Petr Kupka, 
v kulturním programu vystoupí děti z Farnosti Adamov

* 12. 12. 2021 patron akce Mgr. Jana Burianová, 
v kulturním programu vystoupí děti z MŠ Komenského 6

* 19. 12. 2021 patron akce Jiří Němec, 
v kulturním programu vystoupí děti z MŠ Jilemnického

* 24. 12. 2021 Slavnostní setkání s vánočními trubači � 
patron akce Roman Pilát, starosta města 

Akce bude pořádána za dodržení v době konání akce platných hygienických opatření. Pořádá: MKS Adamov, Město Adamov, Farnost Adamov
 



19

Ze školních tříd
Exkurze Praha

Dne 27. 9. 2021 jsme jeli s paní učitelkou Kle-
párníkovou na exkurzi do Prahy. Jeli jsme z Ada-
mova do Blanska a odtud jsme pokračovali rych-
líkem do Prahy.

Cesta rychlíkem nám trvala asi tři hodiny. Něco 
před jedenáctou hodinou jsme dojeli do Prahy. 
Z  hlavního nádraží jsme jeli pražským metrem, 
na zastávku tramvaje a tramvají na zastávku po-
zemní lanovky na Petřín.

Na Petříně jsme se podívali na rozhlednu 
a  hned potom jsme si to namířili k  Pražskému 
hradu na výměnu stráží. Výměna stráží byla zají-
mavá a hned po tom jsme šli do katedrály sv. Víta. 
Tu jsme si celou prošli a šli jsme dál. Dál jsme se 
podívali do dvou nebo tří expozic na Pražském 
hradě a naše cesta pokračovala do Zlaté uličky. 

Zlatá ulička byla útulná s  malými domy, které 
vypadaly jak z pohádky. Ze Zlaté uličky jsme šli 
do menší hladomorny. Pak jsme odešli z  Hra-
du a  šli jsme na metro. Metrem jsme dojeli na 
Karlův most a z Karlova mostu na Staroměstské 
náměstí na Staroměstský orloj a  na místo, kde 
bylo popraveno 27 českých pánů. Pak jsme šli na 
Václavské náměstí, kde jsme si dali oběd. Mohli 
jsme jít do McDonaldu, KFC, Primark, Starbucks 
a mnoho dalšího. Sraz jsme měli u sochy sv. Vác-
lava. Tam jsme čekali na ostatní a dále jsme jeli 
a šli na nádraží. Z hlavního nádraží jsme jeli zpát-
ky do Blanska. A  z  Blanska do Adamova. Tím 
skončil náš výlet do Prahy. Výlet byl moc super 
a moc se nám líbil. A taky moc děkujeme všem, 
co se na tomto výletě podíleli!

Michal Filip a Hana Sukupová

ZUŠ Adamov
Vážení spoluobčané, rád bych Vás po nějaké době 

informoval o dění v naší škole. Ačkoliv jsme během 
uzavření škol pracovali všichni pilně, mnohdy to bylo 
náročnější než běžná výuka a měli jsme jen omezené 
možnosti, jak nabyté dovednosti předvést. Přesto se 
nám povedlo zrealizovat v online režimu dva koncerty 
i výstavu, na které se můžete stále podívat přes odka-
zy na webových stránkách školy.

Jsme však všichni rádi, že od září můžeme fungo-
vat v relativně běžném režimu výuky a doufáme, že to 
tak zůstane. Možnosti vystupovat naživo jsme využili 
hned 18. září 2021 v rámci akce Zažít město jinak, 
kde se představili žáci hudebního oboru a paní uči-
telky výtvarného oboru připravily výtvarný workshop. 

Děkujeme hlavní organizátorce paní Bakešové za na-
bídku spolupráce a už nyní se těšíme na další ročník 
tohoto setkání. Ve stejný den vystupovali žáci taneč-
ního oboru na Dni Křtin. Hudební obor se poté 7. října 
představil na Podzimním koncertu ZUŠ, a to poprvé 
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Ze sportu

v novém sále ZŠ a ZUŠ, a také 17. října v rámci hudeb-
ního vystoupení na vernisáži výstavy Obrazy/kerami-
ka naší bývalé paní učitelky Aleny Baisové.

V měsíci říjnu také započala výmalba autobusové 
zastávky na Ptačině, kterou realizují žáci výtvarného 
oboru pod vedením paní učitelky Veroniky Hudcové 
a paní učitelky Olgy Fryčové Hořavové. Všechny prá-
ce, které se zúčastnily výběru finálního návrhu podo-
by zastávky, můžete vidět a podpořit tak jejich autory 
ve středu 10. listopadu 2021 v 17:30 hodin na vernisá-
ži, která se bude konat v krytu pod ZUŠ. Výstava prací 
nese název Očima dětí – zvířecí a rostlinná říše kolem 
Adamova. Za hudební obor bychom Vás rádi pozva-
li na tradiční adventní koncert v kostele sv. Barbory 
v Adamově, o  jehož přesném termínu Vás budeme 
informovat na webových stránkách.

Jsem potěšen, že naši žáci a  jejich pedagogové 
měli již tolik příležitostí ukázat, že jsme během dis-
tanční výuky nezaháleli a připravovali se na to, aby-
chom hned od začátku školního roku měli co před-
vést. Děkuji proto všem pedagogům, žákům i  jejich 
rodičům za trpělivost a přízeň. Přeji nám všem pevné 
zdraví, krásný podzim a začátek adventu. 

Za ZUŠ Adamov
BcA. Jan Jiráček, ředitel

Sláva, nazdar výletu!
Instrukce zněly jasně. Batůžky s kapesníčky a pitím 

s sebou. A můžeme vyrazit. Dětem jsme už dlouho 
slibovali výlet do sousedních Babic. Konečně nám 
v cestě nic nestálo, tak jsme neváhali a využili příle-
žitosti. Hned po svačince jsme nasadili  batůžky na 
záda a už jsme byli na cestě směr nádraží. Za chvil-
ku jsme viděli přijíždět náš vlak. Po prvních deseti 

vteřinách po nalodění a usazení naší posádky  děti 
vytáhly své zásoby a začaly se osvěžovat. Jízda ov-
šem netrvala dlouho, protože už následující zastávka 
Babice nad Svitavou byla naším cílem. Alespoň tedy 
pro jízdu vlakem. Dále už to bylo po svých. A nemělo 
to chybu. Bylo nádherně, ostatně počasí jsme si ob-
jednali den dopředu v nejvyšších kruzích. Nebe bylo 
jako vymetené, sluníčko svítilo a  jeho paprsky ještě 
měly sílu. Během cesty jsme měli nespočet zastávek 
různého druhu. Byly to zastávky průzkumné, zastávky 
za účelem stavění hrází, zastávky určené pro ovoc-
né svačinky a samozřejmě zastávky na...prostě bylo 
potřeba dostat pití z těla ven. A tak jsme se příjemně 
loudali spadaným listím, kochali se okolní přírodou, 
povídali si o všem možném i nemožném a užívali si 
krásné dopoledne. Do školky jsme dorazili tak akorát 
na oběd a věřte, že nám vyhládlo. Takže sláva, nazdar 
výletu, nezmokli jsme, už jsme tu! A  dobrou chuť. 
A barevné podzimní dny.

Mgr. Ivana Drlíková
MŠ Jilemnického

Spartak Adamov, z. s., turistický oddíl KČT
Pozvánky na turistické vycházky:

 » Chroustovské údolí
Vycházka se uskuteční v sobotu 6. 11. 2021
Délka vycházky: 8 km
Trasa: Říčky - hájenka - Okrouhlík - Zastávka
Terén: pohodlně
Tam: ČD Adamov Os 7:40 hod., tram č. 8 Dunaj-
ská, Bus č. 401 8:37 hod.
Zpět: ČD Zastávka u Brna Os 12:39 hod. (13:38 
hod.)
Jízdenka: 2 x 6 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 » Rozhledna Holedná
Vycházka se uskuteční v sobotu 20. 11. 2021
Délka vycházky: 6 km
terén: zvlněný
Trasa: Bystrc ZOO - Vrbovec rybník - Holedná 
rozhledna - Komín, Svratecká
Tam: ČD Adamov Os 8:41 hod., tram č.10 v 9:12 hod.
Zpět: tram č.10 Komín, Svratecká 13:24 hod., ČD 
Brno Os 13:58 hod.
Jízdenka: 2 x 4 zóny (s MHD)
Vycházku vede: Irena Antoszewska
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Orienťáci opět po delší pauze 
pořádali závod

Po dvouleté přestávce zaviněné covidovou pan-
demií uspořádal oddíl orientačního běhu Spartaku 
Adamov v neděli 19. září poblíž Jedovnic svůj tradič-
ní závod o Pohár Adastu. Letos to byl jeho 42. ročník 
a jednalo se o závod na klasické trati, který byl zařa-
zený do oblastního žebříčku.

V  původním červnovém termínu proběhl pouze 
tzv. měřený trénink, což byla forma závodu, kte-
rou v té době umožňovala krajská hygienická stani-
ce. Hlad po proběhnutí v lese přivedl tehdy k hrázi 
jedovnického rybníka 240 orientačních běžců a pří-
chozích. Vzhledem k podmínce, že každý závodník 
startuje jako jediný a  oddělen od dalšího alespoň 
minutovým intervalem, přesáhla délka trvání závodu 
přes pět hodin. Spolu s roznosem a sběrem kontrol 
strávila převážná většina členů našeho pořádajícího 
oddílu v Jedovnicích více než osm hodin.

Určitou komplikací v organizaci zářijového závodu 
bylo, že i v této době se musela dodržovat platná hy-
gienická opatření a všichni startující s výjimkou ne-
dávno ve škole testovaných dětí tak byli povinni před 
startem předložit doklad o bezinfekčnosti.

Přeložení závodu na podzim do již existující ter-
mínové listiny nutně muselo kolidovat s  některým 
závodem vyšší úrovně. V tomto případě to bylo mis-
trovství republiky dospělých a  dorostu a  částečně 
také sobotní štafetový souboj oblastních výběrů 
žactva. Na startu proto chyběla kompletní oblastní 
špička mužů a žen. Na druhou stranu absence zá-
vodů v celé republice, kdy se závodilo jen poblíž Vi-
zovic, přivedla k nám běžce až z oddílů Prahy a dále 
z Východočeské, Vysočinské, Hanácké a Zlínské ob-
lasti. Celkem prošlo cílem 419 závodníků. Vzhledem 
ke konkurenci mistrovství se nejvíce běžců a běžkyň 
sešlo v kategoriích nad 35 a nad 45 let, konkrétně 
jejich podíl ve startovním poli činil přes 28 %.

Pro závod byla připravena mapa rozšířená smě-
rem k obci Bukovina, kde se již minimálně deset let 
neběhalo. Navíc je tato oblast prakticky nezasažená 
těžbou kalamitního kůrovcového dřeva. Vzhledem 
k umístění cíle do jihovýchodního rohu kempu Olšo-
vec se tam dostali pouze startující na tratích s dél-
kou větší než asi 4,5 km. Právě tuto část závodu, 
stejně jako stavbu tratí, si závodníci pochvalovali.

Celkem se soutěžilo ve 27 kategoriích dle věku 
a pohlaví. V hlavní mužské, která měla trať s převýše-
ním 225 m vytyčenou 17 kontrolami, mezi nimiž byla 
vzdušnou čarou délka 8,5 km, zvítězil Tomáš Zdrá-
hal z Olomouce v čase 54:31 minut. V celostátním 
rankingu je na 171. místě. Výše postavený Jiří Ehl 
z Tesly Brno (117. místo rankingu) skončil se ztrátou 
téměř 4,5 minuty čtvrtý. Na druhém místě doběhl 

časem o 2 minuty delším než vítěz nestárnoucí Jan 
Šidla ze Zlína, který již před třiceti roky patřil k před-
ním českým závodníkům. Třetí místo pak obsadil 
brněnský Jakub Zimmermann. V  kategorii žen si 
prvenství vybojovala Jana Matušková z  Blanska. 
Členové našeho oddílu se především museli podílet 
na organizaci akce, a tak závod absolvovala pouze 
Barbora Strýčková, která v kategorii starších žákyň 
skončila na 3. místě.

Příští závod Poháru Adastu v roce 2022 plánuje 
oddíl uspořádat u Lipůvky. Jeho termín dosud není 
stanoven, navrhujeme červen.

- dtk -

Střípky z historie 
adamovského sportu, 52. díl

Dalším ze sportů založených relativně nedávno 
v Adamově je pétanque. Činnost oddílu je velmi dob-
ře popsána jeho předsedou Jiřím Hromkem do roku 
2013 v knize „Adamov – 50 let města“. V tomto mém 
procházení historií adamovského sportu se podívám 
na toto období i na pozdější roky prizmatem vnějšího 
pozorovatele, tak jak jsem to činil u všech sportov-
ních odvětví dosud.

Pétanque byl přijat do svazu sportů ČR v  roce 
2000. V té době existovala již přes čtyři desítky let 
mezinárodní pétanqueová federace, jejímiž členy 
je v  současné době téměř stovka států ze všech 
obydlených kontinentů. V  pétanque se soutěží na 
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turnajích. Jejich nejvyšší úrovní v  ČR jsou mistrov-
ství, která se konají v  jednotlivcích, dvojicích mužů, 
žen a mixu a ve trojicích. Od roku 2008 k nim přibyla 
disciplína vyrážení, později přejmenovaná na střelbu 
na přesnost, a v roce 2009 pak mistrovství veteránů 
a veteránek (55+). Konají se také mistrovství juniorů 
a soutěže mládeže. Soutěžní výkony hráčů a hráček 
včetně juniorského věku jsou vyhodnocovány a  je 
z nich sestavován jediný souhrnný celostátní žebří-
ček, který dnes zahrnuje přibližně tisícovku osob. Od 
roku 2011 se organizují dlouhodobé soutěže klubů 
ve formě celostátní extraligy a 1.  ligy rozdělené do 
dvou regionů. Dále mimo centrální řízení běží asi 
desítka regionálních soutěží družstev. Adamovský 
oddíl je zapojen do Brněnského pétanque poháru 
(BPP), jehož počátky spadají do roku 2001. Jedná 
se o víceúrovňovou soutěž v ligách převážně o osmi 
celcích. Počet úrovní se poměrně rychle vyšplhal na 
pět a jen výjimečně dočasně poklesl na čtyři.

Adamovský oddíl vznikl na počátku roku 2001, 
ale již v předchozím roce vyvíjeli členové sportovní 
činnost. K prvnímu výraznějšímu prosazení v žebříč-
ku došlo v roce 2006, na jehož konci byl Pavel Král 
zařazen na 293. místo. Na začátku čtvrté stovky se 
nacházeli J. Hromek a Renata Korábková. V tomto 
roce startovali členové adamovského oddílu poprvé 
na mistrovství republiky. Byli jimi P. Král a R. Korábko-
vá, kteří se zúčastnili soutěže smíšených dvojic.

Následný rok 2007 se vyznačoval podstatným vy-
lepšením žebříčkových pozic. Pavel Král se vytáhnul 
na 94. a J. Hromek na 144. místo. Z nových hráčů se 
nejvýše prosadili Renata Králová (179.), Karel Mrlina 
(231.) a Jana Mrlinová (271. místo).

V roce 2008 obsadil na MČR trojic P. Král s hráči 
z Hranic 15. místo. To také přispělo k  tomu, že se 
dostal až na 76.  příčku  žebříčku. Ostatní členové 
adamovského oddílu z loňské druhé a třetí stovky si 
pohoršili, jedině Růžena Hromková se polepšila na 
271. místo, což bylo jejím životním maximem.

Nejlepším adamovským hráčem byl P. Král i v roce 
2009, v  němž mimo jiné vybojoval na MČR ve vy-
rážení 13. místo. V žebříčku však trochu ponížil na 
93. příčku. Ve druhé stovce žebříčku se nacházel na 
161. místě K. Mrlina.

Z výsledků soutěží z  roku 2010 bylo nejcennější 
19. místo P. Krále na MČR ve vyrážení. Dobré výkony 
na dalších turnajích mu vynesly 68. místo v žebříč-
ku. Zhruba o pět desítek níže byl klasifikován Josef 
Dohnal, v poslední desítce druhé stovky pak figuro-
val K. Mrlina. Čtverkou v oddíle byl dle žebříčkového 
umístění junior Patrik Schimmerle (222. místo) a pět-
kou věkem spíše veterán Josef Grégr (247. místo).

Velkým sportovním úspěchem oddílu roku 2011 
bylo prvenství P. Schimmerleho, Jana Charváta a Ví-
tězslava Piláta na mistrovství ČR juniorů, kteří za se-

bou nechali sedm soupeřů. Na témže mistrovství do-
spělých skončili P. Schimmerle a J. Charvát doplněni 
dvěma juniory z Albrechtic před branami osmifinále. 
Dva posledně uvedení hráči se těmito výsledky posu-
nuli do první stovky žebříčku na 69. a 94. místo. Ještě 
před nimi však v něm byl na 53. pozici P. Král. Své 
umístění v žebříčku si udržel 191. místem K. Mrlina, 
zhruba na stejné úrovni, konkrétně na 200. místě, byl 
Josef Dohnal. Od tohoto roku jsou na webu k dispo-
zici výsledky družstev v BPP. Tým Fenyx působil v 1. 
lize, v níž obsadil 7. místo. Nastupovali v něm přede-
vším J. Dohnal, J. Hromek, P. Král a K. Mrlina.

Na mistrovství ČR juniorů 2012 získali P. Schimmer-
le a Jan Charvát doplněni juniorkou z Vrchlabí tento-
krát stříbrné medaile. Patrik Schimmerle reprezento-
val Českou republiku na mistrovství Evropy juniorů, 
které proběhlo v  listopadu v Belgii. Na MČR dvojic 
dospělých chybělo P.  Schimmerlovi a  Jiřímu Char-
vátovi ml. jedno vítězství k postupu do osmifinále. 
V žebříčku se nejlepší hráči z Adamova udrželi v první 
stovce – 51. příčka patřila P. Královi, 57. P. Schimmer-
lovi a 85. Janu Charvátovi. Ve druhé stovce se na-
cházeli Jiří Charvát  ml. (141.  místo) a  Jiří Němec 
(156. místo). Do BPP postavil adamovský oddíl dvě 
družstva. Tým Fenyx ve složení jako v předchozím 
roce obsadil v 1. lize 5. místo. Nově sestavené druž-
stvo Seniors skončilo v 5. lize na 2. místě. Jeho členy 
byli J. Grégr, J. Němec, Jiří Charvát ml. a Josef Gru-
ber.

Rok 2013 byl pro oddíl velmi úspěšný především 
zásluhou stále ještě juniora Jana Charváta. Ten ob-
sadil na mistrovství ČR ve vyrážení skvělé 4. místo 
a na MČR jednotlivců skončil na 14. pozici. V červnu 
reprezentoval Českou republiku na mistrovství svě-
ta juniorů, které se konalo ve Francii. Jeho výsledky 
poněkud zastínily bronzovou medaili vybojovanou 
J. Grégrem a J. Němcem spolu s hráčem z Krumsí-
na na MČR trojic veteránů. Po skončení sezóny byl 
v  žebříčku Jan Charvát klasifikován na 45.  místě, 
P. Král na 85., Jiří Charvát ml. na 120., J. Němec na 
146. a Jan Podrábský na 148. místě. V soutěži BPP 
měl Adamov jen jedno družstvo – Seniors, které vy-
hrálo 4. ligu. O vítězství se zasloužili J. Grégr, J. Ně-
mec, Jiří Charvát ml. a Jan Charvát. Pavel Král začal 
od tohoto roku hrát za Les Renegades, kteří si udržují 
účinkování buď v 1. či 2. lize BPP.

Medaile z  MČR byla vybojována i  v  roce 2014, 
a  to v  soutěži juniorů. Jedním členem dvojice byl 
Jan Charvát, jenž měl spoluhráče s  oddílovou pří-
slušností Vrchlabí. Uvedený hráč opět reprezentoval 
ČR, tentokrát na mistrovství Evropy, kterého se jako 
pořadatelská země zhostila Francie. Jan Charvát 
ještě uspěl na MČR ve střelbě na přesnost, na kte-
rém obsadil 14. místo. Na mistrovství ČR jednotlivců 
byl blízko účasti v  osmifinále. V  žebříčku si udržel 



23

MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, 
radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., 
ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, SÁDROKAR-
TONY, 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 kober-
ců a PVC, montáž plovoucích podlah dřevěných, 
korkových a laminátových aj. Nabízíme kvalitní 
podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: 
zdenekcrom@seznam.cz.

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.

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

Mladí manželé koupí byt 2+1/3+1 v Adamově. 
Tel. 732 798 770

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

Pronajmu garáž v horní řadě na Horce (ul. Ko-
menského). Tel. 602 355 469.

www.realityhynstova.cz

S me tan ova 6
678 01 Bl anSko

obchodní centrum ježek

Ing. SIlvIe  Hynštová      +420 775 582 092

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

Už 15 let pomáhám klientům 
s prodejem, koupí... nemovitostí. 

využijte dlouholetých zkušeností.

loňské 45. místo. Z adamovských hráčů byli v jeho 
popředí ještě P. Král na 87. místě, Jiří Charvát ml. na 
88. místě a J. Němec na 190. místě. Družstvo Seni-
ors v nezměněné sestavě vyhrálo 3. ligu BPP. Jejich 
dominanci v soutěži dokazuje obsazení prvních čtyř 
míst mezi hráči všech družstev seřazených podle po-
měru výher a proher.

Českou republiku reprezentoval Jan Charvát ještě 
na mistrovství světa juniorů v roce 2015 a vycestoval 
k tomu až do Thajska. Na mistrovstvích republiky se 
zástupcům Adamova nedařilo tolik jako v předcho-
zích letech. Lze snad jen uvést 21. místo v soutěži 
trojic týmu, jehož součástí byl Jan Charvát. Zřejmě 

si dobře vedl na nemistrovských turnajích, neboť 
v žebříčku se vypracoval na 34. příčku. Tři adamovští 
hráči se v něm nacházeli ve druhé stovce – P. Král 
na 127. místě, J. Charvát ml. na 154. a J. Němec na 
176. místě. Velice úspěšný byl tým Seniors. který vy-
hrál 2. ligu BPP. V tomto týmu nahradil Jiří Charvát 
ml. J. Grégra, který se stal členem sestavy nově usta-
veného adamovského družstva Fenyx B. Spolu s ním 
v něm byli Zdeněk Handl, Milan Drahovzal a s nece-
lou polovinou absolvovaných zápasů ještě Jaroslava 
Straková. Toto družstvo obsadilo ve dvanáctičlenné 
4. lize 2. místo.

-dtk-

Inzerce
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   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

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

aktuálně 89 programů z toho 57 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 30.11.2021 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.

ADA-NET START

včetně televize

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

včetně televize

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

včetně televize

100/100 Mb

600,-
12 měsíců
za 360,-

ADA-NET STANDARD+

včetně televize

1000/1000 Mb

600,-
12 měsíců
za 360,-

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.

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

Android TV Sony | Philips | Sharp Aquos
LINUX TV od výrobce Vestel: neznámější jsou 
Toshiba, Hitachi, JVC nebo Panasonic a další.
 Dále na NVIDIA • Mi box • Razer Forge TV.
Aplikace ZDARMA zařízení iOS • Android

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz
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NEOMEZENÝ OPTICKÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

 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). 80 % DOMŮ PŘEPOJENO
NA GIGABITOVOU SÍŤ

AUTOMATICKÝ BONUS
ZDARMA BEZ PŘÍPLATKU

PRO UŽIVATELE TARIFU
STANDARD 100/100

Wi-Fi
?

let s vámi

C

Připojujte SMART TV, klasické PC, herní konzole 
Playstation/XBOX a jiné do routeru kabelem. 


