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Z jednání Rady města Adamova
Na 17. zasedání Zastupitelstva města Adamo-

va konaném dne 22. 9. 2021 Zastupitelstvo města 
Adamova vzalo na vědomí zápis z 16. jednání Fi-
nančního výboru, které se konalo dne 20. 9. 2021.

Bylo schváleno poskytnutí dotace v rámci dotač-
ního programu pro poskytování dotací pro přímou 
podporu sportu a tělovýchovy FK Adamov, z. s., Šip-
kovému klubu Adamov, spolku, FENYXi  Pétanque 
Adamov, z. s., Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, 
Spartaku Adamov, z. s., Judo Klubu Samuraj Ada-
mov, Občanskému sdružení Volejbal Adamov, zá-
kladní organizaci MSKS – kynologický klub a Ajetu 
Adamov, z.s.

Zastupitelstvo města Adamova schvalilo Kupní 
smlouvu č. 01/2021/BJ na prodej bytové jednotky 
č. 347/20 v bytovém domě č. p. 347 v k. ú. a obci 
Adamov.

Dále byl schválen Dodatek č. 5 ke Zřizovací lis-
tině Základní školy a mateřské školy Adamov, pří-
spěvkové organizace.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo přije-
tí neinvestiční účelové dotace ve výši 144.000 Kč 
na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České 
republiky, které jsou vyhlášeny na dny 8. a 9. 10. 
2021.

Bylo schváleno přijetí účelového neinvestičního 
příspěvku z Ministerstva kultury ve výši 86.000 Kč, 
na obnovu nemovité kulturní památky – hřbitov.

Dále byla schválena realizace projektu s názvem 
„Technika pro JSDH Adamov“.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí 
účelové neinvestiční dotace z JMK na projekt „Poří-
zení věcných prostředků požární ochrany pro JSDH 
Adamov“ ve výši 90.000 Kč, a to na základě Smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje.

Byla schválena smlouva o zápůjčce ze sociální-
ho fondu města Adamova č. 48 a 49.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo roz-
počtové opatření č. 8/2021.

Na závěr bylo Zastupitelstvem města Adamova 
uloženo starostovi předložit návrh rozpočtového 
provizoria na období leden – únor 2022 ke schvále-
ní Zastupitelstvu města Adamova v termínu do 31. 
12. 2021 a předložit návrh rozpočtu na rok 2022 ke 
schválení Zastupitelstvu města Adamova v termí-
nu do 28. 2. 2022.

Na 59. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 18. 10. 2021 Rada města Adamova vzala na 
vědomí zápis z 12. schůze Likvidační komise.

Rada města Adamova vzala na vědomí Vyhod-
nocení plánu odpadového hospodářství města 
Adamov za rok 2020.

Dále byla vzata na vědomí žádost o vydání potvr-
zení souladu s povodňovým plánem města ze dne 
4. 10. 2021.

Byla schválena podoba fotokroniky města Ada-
mova za 1. pololetí roku 2021.

Termín konání Akce Pořadatel
Ne 28. 11. 17:30 I. adventní zastavení MKS Adamov
Po 29. 11. 17:30 Přednáška Aleše Svobody: Zelný trh – podzemí MKS Adamov
Ne 5. 12. 17:30 II. advetní zastavení MKS Adamov
So 11. 12. 16:00 Předvánoční medové zastavení MKS Adamov
Ne 12.12. 17:30 III. adventní zastavení MKS Adamov
Čt 16. 12. 18:00 Koncert cimbálové kapely „Majerán“ MKS Adamov
Ne 19. 12. 17:30 IV. adventní zastavení MKS Adamov
St 22. 12. 9:00 Pojďte s námi za pohádkou MKS Adamov
Pá 24. 12. 14:00 Sváteční adventní zastavení 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 Rada města Adamova schválila výši platu včet-
ně příplatků řediteli ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové 
organizace.

Rada města Adamova schválila aktualizované 
znění Volebního řádu školské rady Základní školy 
a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace, 
s účinností od 18. 10. 2021.

Byla schválena smlouva o zřízení věcného bře-
mene mezi městem Adamov a  firmou GasNet, 
s.r.o.

Dále byla schválena Nájemní smlouva č. 
01/2021/PP a  udělen souhlas s  podnájmem po-
zemků pro zřízení zařízení staveniště v areálu ko-
telny u nádraží. V souvislosti s tím byl schválen na-
vrhovaný stavební záměr umístění dočasné stavby 
na pozemku parc. č. 417/5 v k. ú. a obci Adamov.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 2 
Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozaříze-
ní se společností ASEKOL, a.s.

Byla vzata na vědomí změna rozpisu rozpočtu č. 
15/2021 a č. 16/2021.

Na závěr byl schválen program 18. zasedání Za-
stupitelstva města Adamova, které se bude konat 
3. 11. 2021.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  1. 11. 2021  Karel Fleischlinger, 80 roků
  2. 11. 2021  Milada Straková, 85 roků 
  4. 11. 2021  Jana Tomášková, 90 roků
  4. 11. 2021  Anastázie Čápová, 70 roků
  5. 11. 2021  Miroslav Spěvák, 86 roků
  5. 11. 2021  Stanislav Raušer, 84 roky
  6. 11. 2021  Libuše Konečná, 88 roků
  6. 11. 2021  Irena Hájosová, 75 roků
  7. 11. 2021  Jaroslava Boháčková, 86 roků
  8. 11. 2021  Marie Stloukalová, 75 roků
  9. 11. 2021  Milan Malík, 88 roků
  9. 11. 2021  Miroslav Novotný, 84 roky
13. 11. 2021  Ludmila Neckařová, 84 roky
16. 11. 2021  Marie Lišková, 82 roky
22. 11. 2021  Hana Šlechtová, 70 roků
26. 11. 2021  Dášenka Pilátová, 83 roky
28. 11. 2021  Jaromír Trávníček, 80 roků 

Úmrtí
26. 10. 2021  Ludmila Pilátová, roč. 1928
28. 10. 2021  Václav Pecha, roč. 1941 
29. 10. 2021  Miloš Badal, roč. 1969 
  3. 11. 2021  Ing. Miroslava Kejíková, roč. 1929 
  5. 11. 2021  Václav Kala, roč. 1948 
  7. 11. 2021  Emilie Cicálková, roč. 1938
  9. 11. 2021  Jiřina Tichá, roč. 1940 
14. 11. 2021  Stanislav Fojtík, roč. 1941

Podpora z Jihomoravského kraje 
Přehled přijatých dotací z rozpočtu Jihomora-
vského kraje v roce 2021:

• Dotace na projekt „Pořízení věcných prostřed-
ků požární ochrany pro JSDH Adamov“
Výše podpory: 90.000 Kč
Účelový znak  00551

• Dotace na službu města Adamova s názvem 
„Pečovatelská služba“
Výše podpory: 1.541.500 Kč 
Účelový znak 13305

• Dotace na službu města Adamova s názvem 
„Pečovatelská služba“ 
Výše podpory: 74.000 Kč 
Účelový znak 00435

Informace o končící platnosti 
karty pro parkování

Tímto připomínáme, že k  31. prosinci končí 
platnost parkovacích karet pro parkování na od-
stavní ploše nad Sokolovnou.

Žádáme tak případné zájemce o  vydání 
nového povolení na rok 2022, aby tak učinili 
nejlépe elektronickou formou přes e-mail 
lukas.maly@adamov.cz, nebo v  úředních 
hodinách na MÚ Adamov, U Kostela 1.

Možnost parkování se týká osobních vozidel do 
3,5 t na základě povolení MÚ Adamov. Prioritou je 
povolování parkování vozidel větších rozměrů (do-
dávky, atd.), které zabírají v ulicích více jak jedno 
parkovací místo běžného auta. Platnost povolení 
je omezeno kalendářním rokem. Veškeré informa-
ce k parkování nalejdete v Provozním řádu parko-
viště umístěném na webových stránkách města.

Odbor správy majetku města 

Provoz MÚ Adamov v prosinci
V měsíci prosinci budou obě budovy Městské-

ho úřadu Adamov zcela uzavřeny od 23. 12. 2021 
do 31. 12. 2021.

Od pondělí 3. 1. 2022 bude Městský úřad Ada-
mov fungovat v běžném rozsahu úředních a pro-
vozních hodin.

Děkujeme za pochopení.

Pyšníme se svým okolím
I v  letošním roce musela Komise podpory komu-

nitního života přihlédnout k aktuální zdravotní situa-

03 logotyp
jmk

FORMÁLNÍ TYP 

KOMUNIKACE (celý 

název instituce) 

Je určený pro 

oficiální i marketin-

govou komunikaci 

a administrativu.

Dle typu požadované komunikace volíme variantu 

logotypu a jeho použití při označení v různých 

situacích.

on-line

https://adamov.realhost.cz/img/upload/pravidla_rady/2020/parkovacdparkovitnadhaloutlocvinjednotysokoladamov.pdf
https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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ci a nakonec rozhodla nepořádat slavnostní setkání 
Pyšníme se svým okolím, kde by byla odměňována 
ta SVJ, které se zapojila do údržby zeleně v majetku 
města v okolí svých bytových domů.

Poděkování jsme pro zapojená společenství přes-
to připravili v  podobě malých dárků. Všechna SVJ 
budou telefonicky kontaktována a individuálně bude 
domluveno předávání.

Společenství, která by se chtěla přihlásit nově do 
příštího ročníku, mohou kontaktovat pana místosta-
rostu Jiřího Němce, který jim s přihláškou pomůže.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kte-
ří přispívají svým úsilím k tomu, aby město Adamov 
bylo krásnější.

Komise podpory komunitního života

Termíny uzávěrky Zpravodaje
Měsíc Číslo Uzávěrka
Únorové vydání 02/2022 17. 1. 2022
Březnové vydání 03/2022 15. 2. 2022
Dubnové vydání 04/2022 15. 3. 2022
Květnové vydání 05/2022 15. 4. 2022
Červnové vydání 06/2022 16. 5. 2022
Červencové a srp-
nové vydání 07–08/2022 15. 6. 2022

Zářijové vydání 09/2022 15. 8. 2022
Říjnové vydání 10/2022 15. 9. 2022
Listopadové 
vydání 11/2022 17. 10. 2022

Prosincové vydání 12/2022 15. 11. 2022
Lednové vydání 01/2023 7. 12. 2022

Chytře komunikující město
Víte, že od letošního roku město Adamov využívá 

Mobilní Rozhlas a je tedy schopné chytré a efektivní 
komunikace s  občany? Zapojte se do komunikace 
o dění v obci i vy.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou 

klasického městského rozhlasu. Nabízí občanům 
mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS 
zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž umožňuje pří-
mou komunikaci mezi městským úřadem a občany. 
Důležitá zpráva vás tedy zastihne ať už jste kdekoli. 
Obrovskou výhodou Mobilního Rozhlasu navíc je, že 
neslouží pouze k jednostrannému informování o dění 
v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení 
reagovat.

Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doruče-
no, ale také reakce příjemců. Díky tomu může město 
Mobilní Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření 
jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy 
možné v reálném čase konzultovat některá rozhod-
nutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další 
kroky.

Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mo-
bilní Rozhlas do skupiny chytrých, SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře komunikující město?
• neunikne vám žádná důležitá informace, i  když 

jste třeba v práci nebo na dovolené,
• sami si volíte, jaké informace chcete dostávat,
• máte možnost se zapojit do dění v obci a jedno-

duše sdělit vedení svůj názor,
• máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je 

nepořádek nebo vandalismus, jednoduše přes apli-
kaci v mobilním telefonu. Aplikace je bezplatnou sou-
částí platformy Mobilní Rozhlas,

• můžete jednoduše pomáhat sousedům - třeba při 
hledání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat,

• více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je 
levné a efektivní řešení městské komunikace,

• lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má 
pravidelnou zpětnou vazbu.

Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno 

můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat 
a nastavit si preference toho, jaké informace chcete 
od své obce získávat. Budete tak dostávat skutečně 
jen ty zprávy, které vás budou zajímat. Registrovat se 
můžete online na webu adamov.mobilnirozhlas.cz, 
přes aplikaci v  telefonu, nebo vyplněním tištěného 
formuláře na městském úřadu.

Díky zapojení do systému budete moci od města 
dostávat důležitá upozornění, přičemž starostové 
mají možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. 
Pokud například ve vaší ulici bude plánována odstáv-
ka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podo-
bě SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak 
žádné zprávy obtěžovat nebudou. 

Kromě zpráv o  zajímavých kulturních akcích či 
praktických upozornění na odstávku, havárii nebo 
blokové čištění je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný 
i  v  případě krizových situací. Město může občany 
varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat 
zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovo-
ry pak lze i třeba koordinovat dobrovolné hasiče. 

Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné 
informace vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl 
mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným 
doručením a přečtením ze strany občana. Zapojte se 
tedy a ujistěte se, že Vám již z dění v obci nic neunik-
ne. Letošní vítězný obrázek soutěže Namaluj novoročenku, autorem je Filip Mikeš.

https://adamov.mobilnirozhlas.cz/
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lamentu ČR. Slavnostní vyšívanou vlajku zhotovila 
firma Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí. Společně s ní 
zhotovili pro město také slavnostní vlajku České re-
publiky.

Vlajku města Adamova popisuje tzv. blason ná-
sledovně: „červeno-bílo-červený svisle dělený list 
v poměru 1:3:1. Uprostřed černá kvádrovaná vyso-
ká pec s prázdným topeništěm, z níž šlehají červe-
né plameny. Nad nimi černé kolo s horní ozubenou 
polovinou. Pod pecí postavená hnědá ostrev o třech 
sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“

Vyšívaná vlajka bude viset v zasedací síni Měst-
ského úřadu Adamov a bude využívána coby symbol 
města při slavnostních příležitostech. Tištěná vlajka 
bude celoročně viset na budovách Městského úřa-
du Adamov a Městského kulturního střediska.

Více fotografií naleznete na webu města.

Za Kulturně informační komisi Lukáš MalýUdálosti ve městě
Ohlédnutí za slavnostním 
žehnáním vlajky města Adamova

Ve sváteční den 17. listopadu 2021 byla uspořá-
dána v Městském kulturním středisku akce, která se 
zapsala do historie našeho města. Za přítomnosti 
představitelů města Adamova, pozvaných hostů 
a  veřejnosti byla P. Pavlem Lazárkem požehnána 
nová vlajka města Adamova.

Akci zahájil Jan Jiráček, ředitel Základní umělecké 
školy Adamov, slavnostní fanfárou. Starosta města 
Bc. Roman Pilát, MBA, radní PhDr. Jaroslav Budiš 
a  František Velebný, jednatel společnosti Velebný 

a Fam, pronesli proslovy. Poté David Kříž zazpíval 
hymnu České republiky. Členové Československé 
obce legionářské přinesli vlajku města Adamova 
do sálu a následně ji požehnal P. Pavel Lazárek. Ná-
sledoval kulturní program žáků tanečního oboru ze 
Základní umělecké školy Adamov, kteří si připravili 
taneční vystoupení pod vedením paní učitelky Kris-
týny Jelínkové. Učitel ZUŠ Adamov Vít Mareček 
zazpíval píseň Píseň lesů vod a strání. Po skončení 
kulturního programu byl uveden dokument Marka 
Černého a Aleny Horákové zachycující vlastní zho-
tovení vlajky.

Vlajka byla na začátku roku 2021 formálně udě-
lena městu předsedou Poslanecké sněmovny Par-

Rodina má mnoho krásných 
podob

Rodinné pasy Jihomoravského kraje připravily 
seriál podcastů, které jsou k dispozici k poslechu 
na Spotify nebo na webu Rodinných pasů pod ná-
zvem RODINA MÁ MNOHO KRÁSNÝCH PODOB.

Formou rozhovorů nahlížejí do života rodin, 
které z určitého úhlu pohledu žijí tak trochu jiným 
životem. Jedná se o pět skupin, kterými jsou ov-
dovělé rodiny, pěstounské rodiny, rodiny s hendi-

kepovaným členem, cizinci a sendvičové rodiny. 
K tématům se vyjadřují zajímaví hosté z řad od-
borníků v  dané oblasti, zástupci zainteresova-
ných organizací i samotní členové rodin, které žijí 
odlišnými formami rodinného soužití. 

Cílem seriálu RODINA MÁ MNOHO KRÁSNÝCH 
PODOB je podpořit péči o  vzájemné vztahy, ro-
dinnou problematiku a společné soužití formou 
odborných informací a osobních příběhů, vyvrátit 
obecné mýty a třeba i motivovat k zamyšlení nad 
otázkou pěstounství. 

Namaluj novoročenku
Do 16. listopadu mohly děti od 3 do 15 let odevzdá-

vat své obrázky v druhém ročníku soutěže „Namaluj 
novoročenku“.

Celkem se tak sešlo třináct novoročenek. Kulturně 
informační komise, která soutěž pořádala, měla pře-
těžký úkol vybrat vítěze. Po dlouhém rozhodování se 
jím stal sedmiletý Filip Mikeš, jehož dílo nyní uveřejňu-
jeme v tomto čísle Adamovského zpravodaje.

Stejně tak jako loni poslouží jeho dílo jako oficiál-

ní novoročenka města Adamova. Ta bude vytištěna 
a distribuována společně se zpravodajem.

V letošním roce však neoceníme jen výherce, ale 
jelikož si vážíme všech prací, které byly doručeny, tak  
odměníme všechny děti, které se soutěže zúčastnily.

Vyhlášena byla také kategorie veřejnost, kterou roz-
hodovali návštěvníci MKS Adamov. Všechny obrázky 
si můžete prohlédnout na webu města Adamova. 
Gratulujeme vítězům.

Kulturně informační komise

https://www.adamov.cz/ohlednuti-za-slavnostnim-zehnanim-vlajky-mesta-adamova-8054#obsah
https://www.adamov.cz/ohlednuti-za-soutezi-namaluj-novorocenku-8070#obsah
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Vzpomínky
Dne 4. prosince uplyne 1 
smutný rok, kdy nás neče-
kaně opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček 
a  pradědeček, pan Jiří Mi-
kula.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi ti-
chou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel-
ka Libuše, syn Jiří a vnuk Jiří 
s rodinou.

Čas neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenout.
To že se rána zahojí, je jen zdání, 
v srdcích bolest zůstává a vzpomínání.

Dne 6. prosince 2021 by oslavila 70 let paní Mar-
celka Fojtová a  5. prosince 2021 by se dožil 74 
let její manžel, Augustin Fojt.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím 
s námi.
S  láskou vzpomínají švagrová Jarka Manouško-
vá, neteře Romana, Barbora a synovec Jaroslav se 
svými rodinami.

Zemřela Ing. Miroslava 
Kejíková  (roz. Vítková) 

Narodila se 15. dubna 1929 v Adamově. Otec 
byl zedníkem, později stavebním dílovedou-
cím, matka, absolventka obchodní školy, byla 
v  domácnosti. Měla mladší sestru Jindřišku 
Pokornou (zemřela v červenci 2018). Měšťan-
skou školu vychodila v roce 1943. Poté navště-
vovala jeden rok Ústav moderních řečí v Brně. 
V  letech 1945–1947 absolvovala dvouletou 
veřejnou obchodní školu v Blansku. Po absol-
vování nastoupila do adamovského závodu, 
kde pracovala v nářaďovně, na osobním oddě-
lení a na Závodní radě. V té době pracovala ve 

svazáckých organizacích v  místě i  v  závodě. 
Členkou KSČ byla od roku 1946 do roku 1970. 
V letech 1950–1954 absolvovala Vysokou ško-
lu ekonomickou v Praze a poté se vrátila zpět 
do závodu.  Pracovala v oddělení OZÚ, později 
přešla do útvaru investic, odkud odešla do dů-
chodu v  roce 1984. I  v důchodu pracovala na 
zkrácený úvazek a na brigádách.

V r. 1955 se provdala za Františka Kejíka, na-
rodil se jim syn Vladimír a dcera Tatiana. Man-
žel zemřel v  roce 1994. V  letech 1970–1990 
pracovala jako jednatelka občanského výboru 
č. 3 v  Adamově. Z  její iniciativy se prosadila 
řada zlepšení ve prospěch občanů.  Po léta se 
věnovala psaní o  význačných občanech Ada-
mova a okolí do závodních novin Směr, okres-
ních novin a nakonec pro Adamovský zpravo-
daj. Podílela se na přípravě kulturních akcí. Za 
svou práci obdržela řadu ocenění za práci pro 
město a jeho občany: v roce 1984 od ONV čest-
né uznání k 55. narozeninám, v roce 2004 k 40. 
výročí povýšení obce Adamov na město pa-
mětní list a v roce 2008 k 90. výročí vzniku ČSR 
obdržela Čestné občanství města Adamova za 
celoživotní práci v  oblasti publikační činnosti 
a společenského života v Adamově.

Paní Ing. Miroslavě Kejíkové vděčíme za 
spolupráci při přípravě medailonů jubilantů 

Ing. Kejíková při udělení čestného občanství
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Legenda

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Vážení cestující, 
od 12. 12. 2021 budou všechny 
vlaky v úseku Brno - Blansko 
nahrazeny náhradními autobusy. 

Vlaky dálkové dopravy Ex3 pojedou 
i nadále přes Havlíčkův Brod. 

Za vlaky S2 a rychlíky R19 bude 
mezi Blanskem a Brnem zavedena 
náhradní doprava znázorněná na 
plánku. Pro cestu z Blanska do Brna hl. n. 
využijte linku xS2B, pro cestu do Brna-Králova  
Pole linku xS2K. 

V Brně hl. n. budou autobusy xS2B 
odjíždět z autobusového nádraží na 
ul. Benešova. V Blansku budou odjíždět  
ze zastávky před nádražím. Linka xS2K odjíždí 
v Blansku z autobusového nádraží.

Pro cestu mezi Brnem a Adamovem 
využijte v Brně od hlavního nádraží tramvaj 4 
a přestupte na zastávce Obřanská - u školy na 
autobus xS2A. 

Jízdenky vydané v Tarifu IDS JMK 
platí podle své zónové a časové platnosti. 
Jízdenky vydané pro zóny 100, 215, 225, 235 
a případné další zóny směrem za Blansko lze 
použít i v lince xS2B.

Jízdenky vydané v tarifu ČD a SJT 
(OneTicket) lze využít pouze v barevných 
linkách na plánku. Neplatí v šedých linkách. 
Pokud jsou tyto doklady elektronické, je při 
cestě jinou linkou než xS2B a xS2K nutné 
požádat na pokladně nebo u průvodčího 
o vystavení náhradního tištěného jízdního 
dokladu. 

Omlouváme se za komplikace při 
vašem cestování.

Náhradní autobusová doprava linka xS2A

Národní dopravce

Náhradní tramvajová doprava

Vybrané trasy dalších linek

Přestupní uzly

Náhradní autobusová doprava linka xS2B

Náhradní autobusová doprava linka xS2C
Náhradní autobusová doprava linka xS2K

Prodloužené trasy autobusových linek
Aktuální informace
o výluce naleznete na 
www.idsjmk.cz/vvv

www.idsjmk.cz/vvv 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 10

OD 12. 12. 2021
VLAKOVÁ VÝLUKAVLAKOVÁ VÝLUKA

BRNO - ADAMOV - BLANSKOBRNO - ADAMOV - BLANSKO
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Kultura

Významné výročí
Výročí operních pěvců z Adamova
Zdeněk Kroupa - 100. výročí narození

Zdeněk Kroupa se narodil 15. listopadu 1921 
v  Adamově. Vystudoval vyšší stavební průmy-
slovku v  Brně. Již při studiu na této škole tíhl 
k divadlu a ke zpěvu. V Adamově byl již v mládí 
obsazován do divadelních rolí v dělnickém domě 
a v sokolovně. Později se ve zpěvu zdokonaloval 
u profe sorky Kranzové v Brně. V roce 1946 odešel 
Zdeněk Kroupa ze strojíren do souboru Státního 
divadla v Brně, kde se stal záhy sólistou opery. 
Poté působil v Ostravě, v Praze v Národ ním diva-
dle a od roku 1970 přijal angažmá v Zemském di-
vadle v Linci v Ra kousku, kde působil až do roku 
1991, kdy odešel v sedmdesáti letech do důcho-
du. Zemřel 7. ledna 1999.

Zdeněk Kroupa přijížděl každoročně na výročí 
úmrtí svého otce do Adamova a zpíval árie v ada-
movském kostele sv. Barbory. V tento den byl ko-
stel hojně navštěvován, neboť si milovníci jeho 
krásného hlasu nechtěli tento požitek nechat 
ujít. Pamětníci na Zdeňka Kroupu a jeho návštěvy 
v Adamově rádi vzpomínají.

Miroslav Mach – 110. výročí narození
Miroslav Mach se narodil 11. prosince 1911 

v Adamově. Jeho rodiče přišli do Adamova v roce 
1910 z Prahy při přeložení z pražské továrny Rus-
ton. Po skončení měšťanské školy nastoupil Miro-
slav do učení na strojní ho zámečníka v  adamov-
ském závodě. Po absolvování vojenské prezenční 
služby pracoval u stavební firmy Konstruktiva, která 
v té době prováděla výstavbu adamovského závo-
du. Do strojíren byl znovu přijat na přímluvu funk-
cionářů pěveckého sdružení Hlahol v  Adamově. 
V Hlaholu objevili u Miroslava Macha mimořádné 
pěvecké schopnosti. Na doporučení odborníků 
začal studovat soukro mě zpěv v Brně, později po-
kračoval ve stu diu zpěvu na Městské hudební ško-
le Dvořák ve Zlíně.  Pěveckou dráhu zahájil v Zem-
ském divadle v Brně. Po násilném uzavření divadel 
u nás přijal angažmá v Salzburgu.  V salzburgské 
opeře získal pěvec nové zkušenosti a měl příleži-
tost k  sólovému vystupování. Po zavření divadel 
pracoval v totálním nasazení.

Po skončení II. světové války se vrátil ke zpěvu.  
Na základě konkursu nastoupil v říjnu 1945 do sou-
boru opery Národní ho divadla v Praze, kde působil 
až do odchodu do důchodu. Za svoji uměleckou 
činnost se mu dostalo mnoha uznání a  ocenění.  
Nejvíce si vážil titulu „Zasloužilý člen Národního di-
vadla“. Na Adamov nikdy nezapomněl, rád se sem 
vracel i s rodinou ke své matce. Miroslav Mach ze-
mřel 24. dubna 1990.

     JB

do Adamovského zpravodaje a  za její vzpo-
mínky z adamovské historie. Mohli jsme s ní 
konzultovat události z  historie města, které 
jsme jako mladší nebo přistěhovaní neznali. 

Její ochotu a  pomoc v  této oblasti budeme 
postrádat. Čest její památce!

PhDr. Jaroslav Budiš
předseda Kulturně informační komise

Miroslav Mach na scéně (v popředí)Zdeněk Kroupa
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5. prosince 2021    DRUHÉ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ    
od 17:30 hodin v sále MKS Adamov.
Patron akce: Petr Kupka.
Těší se na vás děti spolu s  rodiči z Farnosti Adamov a Jan Charvát 
(redaktor Deníku) s rodinou.

 » 13. prosince 2021
ZÁJEZD DO BLANENSKÉHO KINA NA NOVÝ ČESKÝ FILM "PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI"
Přání Ježíškovi je česká romantická komedie z roku 2021 režisérky Marty Fe-
rencové. V hlavních rolích se objevili Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Ho-
lubová, Veronika Khek Kubařová, Elizaveta Maximová, Anna Polívková, Hana 
Vagnerová, Matěj Hádek ad. Hezkých obyčejných příběhů, u kterých se můžete 
jen tak pousmívat, moc není.
„Já nejsem úplně pohádkový typ, a tak právě filmy jako Přání Ježíškovi jsou pro 
mě taková alternativa. Taková pohádka pro dospělé. Tu člověk občas potřebuje, 
aby zjistil, že věci jsou ještě v pořádku,“ svěřil se představitel moderátora Miku-
láše Richard Krajčo.
Začátek promítání je v 17:30 hodin, cena zájezdu pro děti a seniory 130 a pro ostatní 170 Kč.

12. prosince 2021    TŘETÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ   
od 17:30 hodin v sále MKS Adamov.
Patron akce: Mgr. Jana Burianová.          
V kulturním programu vystoupí děti z MŠ Komenského 6. 

 » 5. prosince 2021 
V 15:00 hodin v salonku MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina)
Pozor – změna místa konání a času zahájení výstavy.
VERNISÁŽ VÝSTAVY SALON ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 2021
V letošním roce vás na tradiční salon, který vám představí práce adamov-
ských výtvarníků, pozveme do malé výstavní síně v kulturním středisku na 
Ptačině. Výstava potrvá do 14. prosince 2021 a můžete ji navštívit v pra-
covních dnech v době od 14 do 17 a v neděli od 14:30 do 17:00 hodin.

28. listopadu 2021    PRVNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
od 17:30 hodin v sále MKS Adamov.
Patron akce: PhDr. Jaroslav Budiš.
V kulturním programu vystoupí žáci a učitelé ze ZUŠ Adamov.

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/

V závěru roku vás zveme na:

Vánoce 2021
Při příležitosti svátku svaté Barbory a  výročí 

vysvěcení našeho kostela Vás srdečně zveme na 
poutní hodovou mši, která se bude konat 5. 12. v 8 
hodin v kostele sv. Barbory v Adamově.

Advent a ještě jedna svíčka navíc
Jak se říká svíčce, která se v některých kostelích 

objevuje čtyři týdny před Vánoci na svícnu u obětní-
ho stolu vedle adventního věnce?

Není to Lucinka ani Markétka, ale říká se jí „rorát-
ka“.

Rorátka oznamuje blížící se Ježíšovy narozeniny 
a  připomíná starý židovský zvyk zapalovat sedm 
svící na svícnu a modlit se za příchod Mesiáše. Ježí-
šovi krajané se modlili: „Sestup k nám, Mesiáši, jako 
rosa!“

Co je to rosa? Venku přece nepršelo, konev s vo-
dou se nepřevrhla, ale tráva je mokrá! V létě, kdy se 
ani lísteček nepohne a nespadne ani kapka deště, 
se vodní pára sráží ve vzduchu – a vysušená země 
i žíznivé rostliny mají co pít. Židé uvyklí na život v hor-
ké poušti prosili, aby k nim Mesiáš přišel jako kapka 
vody, která všemu dává život. Adventní ranní mši ří-
káme roráty. Svíčka rorátka hoří před úsvitem, když 
je ještě tma. Je jako ranní ptáče, všechny probouzí 
a volá do kostela, protože brzy budou Vánoce, svát-
ky Božího narození, lásky a dobroty pro všechny.

Dobrá přání
Ježíšek v  jesličkách nechtěl zlato. Nepřál si zla-

tou kolébku. Nechtěl zlatý zámek, kde by se narodil 
v ukázkovém luxusu. Nechtěl krajkové záclonky ani 
sametové křeslo. Přišel na svět v bídě, ale nedokázal 
se obejít bez maminky, bez ochrany svatého Josefa 
a bez pastýřů.

Maminka je větší poklad než zlato. Je pro dítě 
darem od Pána Boha. Stejně velikým pokladem je 
i tatínek. I on je pro dítě Božím darem, větším než 
všechny peníze dohromady. Bratříček a  sestřička, 
kteří možná trošku připomínají betlémské pastýře, 
jsou také moc důležití.

V  naší rodině se nedokážeme obejít bez svých 
nejbližších. Máme je všechny mít rádi: maminku, 
tatínka, sestřičku, brášku, dědu s babičkou, ti všichni 
jsou pro nás velké poklady, jsou to pro děti dary od 
Pána Boha.

Vánoční svátky jsou tu proto, abychom se naučili 
mít rádi své blízké.

Máš-li za sebou hádku s maminkou, omluv se jí, 
dej jí pusu a popřej jí něco pěkného.

Vánoční svátky jsou svátky rodiny – a svátky dob-
rých přání.

(převzato z knihy Betlém – Vánoční příběhy pro 
děti, autor: Jan Twardowski)

24.12. – Štědrý večer – 21:00 štědrovečerní 
mše svatá

25.12. – NAROZENÍ PÁNĚ – 8:00 mše svatá

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 prosinec 2021
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlá-
dy):
Tvoření: výroba dárků a vánočních dekorací, zim-
ní a vánoční výzdoba zařízení.
Speciální akce: Vánoční jarmark 13. 12. 2021, 
Štědrý den na Čajce 20. 12. 2021.
Workshop: pečení perníčků a vánočního cukroví.
Průběžně poskytujeme pomoc se školou:

• Můžeš využít počítač, máme kvalitní interne-
tové připojení.

• Nevíš si rady se zadanými úkoly? Dle mož-
ností vysvětlíme to, čemu nerozumíš.

• Zajímá nás, co Tě trápí, vyslechneme Tě, po-
můžeme najít řešení.

Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb. nebo na te-
lefonu 733 741 732.
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben ak-
tuálním vládním nařízením.
Těší se na Tebe kolektiv zaměstnanců Zlaté za-
stávky.
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Z akcí pro vás...

Z akce „Pojďte s námi za pohádkou“ - Zdeněk 
Ševčík a jeho Malá medvědí pohádka.

Divadelní přednáška pro seniory
„Senior bez nehod“.

Z vernisáže výstavy prací Jitky Havlové. Beseda se senátorkou Jaromírou Vítkovou 
k filmu „Svatá Anežka Česká“

Koncert sboru Bronislav z Bílovic nad Svitavou Z letošního koncertu pořádaného pod názvem 
„Světelský podzim v Adamově“,

účinkoval František Jeřábek s rodinou

 » 16. prosince 2021 v 18:00 h.

KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY MAJERÁN
Sál Městského kulturního střediska Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/.
Vstupné dobrovolné.

 » 22. prosince 2021
V 9:00 hodin v sále MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU: VÁNOČNÍ POHÁDKA PETRY KLÍMOVÉ / DIVADLO KEJKLE
Příběhem o narození Ježíška vás provede veselý andělíček a nezbedný čert. Představení, které se 
skládá z řady koled, taškařic s pastýři, doplňují Tři králové a Herodes... Uvidíte příběh o tom, že Váno-
ce přece nejsou jen o dárcích, ale o lásce, přátelství a společně prožitých chvílích.
Vstupné: 50 Kč.

19. prosince 2021    ČTVRTÉ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
od 17:30 hodin v sále MKS Adamov.
Patron akce: Jiří Němec.
V kulturním programu vystoupí děti z MŠ Jilemnického.

Upozornění:
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny MKS Adamov, že knihovna bude z důvodu čerpání 
dovolené ve dnech 22. – 31. 12. 2021 uzavřena.

Poděkování
V listopadu t. r. nás navždy opustila Ing. Miroslava Kejíková. Chtěla bych jí 
touto cestou za adamovské kulturní středisko poděkovat za dlouholetou 
spolupráci, mnoho cenných rad a informací. 
Čest její památce. 

Za MKS Adamov Jitka Králíčková, ředitelka 

24. prosince 2021    SVÁTEČNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
v době od 14:00 do 15:00 h. MKS Adamov (Ptačina).
Patron akce: Bc. Roman Pilát.
Těší se na vás také František Jeřábek s kolegy (Brněnští trubači).
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draka jsme se podívali ještě na upadlé mlýnské 
kolo v průchodu a ještě proč prostřední věž je 
křivá. Dále jsme se šli podívat na Petrov neboli 
chrám Petra a Pavla. Podívali jsme se dovnitř 
a  šli jsme dál. Dále jsme šli na Špilberk, kde 
jsme se dozvěděli, že tu například žila Blanka 
z Valois, budoucí žena Karla IV. a taky tu seděl 
velký kriminálník Václav Babinský, který podle 
všeho udělal 12 trestných činů, ale jen 6 mu 
bylo dokázáno. Proseděl si tu víc jak 20 let. 
Dále cesta vedla k soše Jošta na Moravském 
náměstí a  pak jsme se dostali ke kostelu sv. 
Jakuba. Jehož věž měří 92 m a  je vyšší než 
na Petrově, která měří 84 m. Pak jsme dosta-
li rozchod na Náměstí Svobody, kde jsme se 
naobědvali a jeli jsme domů. Děkujeme hlavně 
paní učitelce Klepárníkové i  paní učitelce Ho-
ráčkové, která s námi jela, také 6.A, že pro nás 
připravují kurze.

Michal Filip a Hana Sukupová

Halloween na ZŠ Ptačina
Ve středu 3. listopadu se děti z  družiny ZŠ 

Ronovská zúčastnily pod vedením vychovatelek 
Soni Stöger a  Lenky Charvátové halloweenské 
stezky. Ta vedla v  ulicích Adamova po sídlišti 
Ptačina. Děti se těšily tolik, že s  chutí vyrazily 
i  za nepříznivého počasí. Že to byla správná 
volba, dokládají přiložené fotografie a  úsměvy 
školáků. Děti i  vychovatelky si dobrodružnou 

stezku moc užily a už se těší na další v příštím 
roce. Putování dětem v  halloweenských mas-
kách zpříjemnila jedna z maminek, paní Lenka 
Vymlátilová, která výpravě naservírovala sladké 
překvapení.

Text a foto za ŠD ZŠ Rovnovská
Lenka Charvátová

Ze školních tříd
A podzim je tu..

Pozorujeme krásně se barvící listí a poslední hmyz, 
který se ještě úplně neschoval před zimou. Do školky 
za námi přišla paní Ing. Jana Benešová ze společnosti 
„Filiánek“ z Brna s výukovým programem „Postavíme 
hmyzí domeček“. A tak jsme si povídali, tvořili z papí-
ru a nakonec děti s paní lektorkou postavili hmyzí do-
meček. Dnes je již připevněn na školní zahrádce a děti 
chodí kontrolovat, zda tam již nějací „hmyzáčci“ bydlí. 

Dne 21. 10. 2021 jsme se vypravili do divadla Ra-
dost do Brna. Čekala nás milá pohádka, plná písniček 
„Kolíbá se velryba“.

Ve školce jsme si udělali i  „dušičkový týden“. Po-
vídali jsem si o svátku Památka zesnulých – lidově 
dušičkách. Navštívili jsme i adamovský hřbitov, kde již 
mnohé děti byly s rodiči i prarodiči. Ve školce si děti 
vyrobily svítilničku.

10. 11. 2021 jsme si zatančili a něco se dozvědě-
li o hudebních nástrojích v pořadu Libora Hořejšího 
„Malé rockové řádění“.

Helena Marková 
MŠ Komenského Adamov

Exkurze Brno
Dne 26. 10. 2021 jsme jeli s  paní učitelkou 

Klepárníkovou na exkurzi do Brna. Exkurze 
probíhala tak, že jsme jeli vlakem do Brna. 
Z  hlavního nádraží v  Brně jsme se šli podívat 
na Zelný trh, dříve zvaný „Dobytčí trh“. Na tzv. 
Zelňáku jsme si rozdali papíry s otázkami. Dále 
jsme se šli podívat k  známému brněnskému 
drakovi. Brněnský drak je pověšen v průchodu 
Staré radnice v Brně a kolují o něm dvě teorie, 
jak ho brněnští občané získali. O  druhé teorii 
jsme si neříkali, ale paní učitelka nám řekla jen 
tu první. 1. teorie zní: Podle nejznámější brněn-
ské pověsti drak trápil obyvatele široko dale-
ko. Když měl hlad, požíral v  okolí vše, co mu 
přišlo pod tlamu. Lidé se ho báli, ale nevěděli, 
jak se ho zbavit. Radní slíbili velkou odměnu 
sto zlaťáků tomu, kdo by ho zabil, ale nikdo se 
nehlásil. Až jednou do hostince U Modrého lva 
přišel tovaryš, který chodil po světě. A jak zaví-
tal do hostince, o ničem jiném se nemluvilo než 
o brněnském drakovi. A  tovaryš chvíli poslou-
chal a řekl: „Já vás toho draka zbavím! Jen do-
neste velkou volskou kůži a pytel nehašeného 
vápna.“ Jeden řezník zašil do volské kůže váp-
no a tovaryš šel konat čin. Šel k drakovi a ho-
dil mu volskou kůži, on ji sežral a zahynul. Od 
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Ze sportu
Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT
Pozvánky na turistické vycházky:

 » Novoroční výstup na Babí lom – Novoroční 
čtyřlístek 2022

Vycházka se uskuteční v sobotu  1. 1. 2022.
Délka vycházky 10  nebo 18 km.
Trasa:Adamov – Vranov – Babí lom a zpět.
Tam: sraz ČD Adamov zastávka 9:00 hod.
Vycházku vede:  Marie Tejkalová

 » Do Rajhradu
Vycházka se uskuteční v sobotu 15. 1. 2022.
Délka vycházky 6 km.
Trasa: Želešice – NS Rajhradsko – Rajhrad.
Terén: rovina.
Tam: ČD Adamov nádr. 8:40 hod., tram. č. 4, ČD 
Brno hl. n. Os 10:09 hod., Modřice Bus č. 510 
v 10:26 do Želešice u školy.
Zpět: ČD Rajhrad Os 14:06 (14:37) hod., tram. č. 4
Jízdenka IDS JKM: 2x5 zón.
Vycházku vede: Irena Antoszewska.

Ohlédnutí za vycházkou
V  sobotu 6. listopadu jsme se vypravili do 

Chroustovského údolí. Údolí sleduje tok řeky Bobra-
vy. Od Domašova do Zastávky u Brna je jím vedena 
modrá turistická značka a  prochází zde cyklotrasa 
Hornická. Celý úsek je schůdný i pro kočárky. 

  Vycházku jsme zahájili v  obci Říčky. Cesta byla 
pohodlná, rovinka. Prošli jsme okolo studánky U Ma-
řenky a využili jsme přístřešek k odpočinku. Dále jsme  

procházeli kolem usedlosti Okrouhlík. Chovají zde 
kromě různé drůbeže také muflony, kozu a jelena, vi-
děli jsme i koně.

V závěru cesty jsme se zahřáli při menším stoupání 
a došli do Zastávky.

Krásného podzimního dne využilo k vycházce 16 
turistů, z toho jeden host. Připravila a vedla Irena An-
toszewska, ušli jsme 8 km.

Zprávy z FENYX pétanque 
Adamov

V letošním roce 2021 naši hráči ve městě  Adamo-
vě  sehráli  celkem 12 turnajů v pétanque na  hřištích 
u řeky Svitavy. Nutno podotknout, že ve všech přípa-
dech nám  počasí opravdu přálo a všechny turnaje se 
odehrály v relativně pohodové atmosféře. Ten, kdo byl 
úspěšný, hodnotil turnaj velice kladně a ti, kterým  se  
nedařilo, by nejradši hodili své koule do řeky. 

Výsledky deseti ligových turnajů za celý rok jsou ale 
následující: 

Na prvním místě se umístil Zdeněk Handl, na dru-
hém místě, jen o bod méně, Pavel Král. Třetí místo, 
se ztrátou devíti bodů na vítěze, obsadil Jiří Hromek. 

Těchto deset turnajů bylo takzvaně open - ligových, 
byla přizvána i veřejnost z města Adamova a dva byly 
tak trochu jiné, protože jsme vzpomínali na hráče , 
kteří si s námi už nikdy nezahrají. Tyto turnaje ale pro-
bíhaly více pohodově  a byly zakončené táborákem 
s opékáním špekáčků. 

Významně  nás potěšila i krátká návštěva po něko-
lika letech, našeho vůbec prvního prezidenta Tomáše 
Henka s  rodinou, který sportovní spolek pétanque 
v roce 2001 v  Adamově zakládal.      

V  současné době má spolek FENYX  20 hráčů 
a jednoho čekatele na přijetí. Navzdory všem protie-
pidemickým opatřením se hrál pétanque stále po celý 
rok.  Naši hráči se zúčastňují i turnajů mimo město 
Adamov na různých i docela lukrativních místech.

Pokud se vrátíme k  výsledkům  těch posledních 
dvou turnajů zde v Adamově, tak Memoriál Jirky Švá-
ba vyhrál Karel Mrlina, na druhém místě byl Pavel Král 
a třetí skončil Zdeněk Handl. 

Poslední letošní venkovní turnaj s názvem ADAST 
Memoriál vyhrál Zdeněk Handl, na druhém místě se 
umístila Hana Valová a na třetím místě Josef Gruber. 

Ovšem tímto turnajem pétanque v zimě nekončí. 
I nadále se bude trénovat pěkně v teple  městského 
klubu mládeže a  20. listopadu se uskutečnil první 
halový turnaj v  pétanque v  adamovské sokolovně. 
Výsledky v době uzávěrky Zpravodaje nebyly dosud 
k dispozici. Vzhledem k tomu, že se hrálo přímo na 
parketách, tak se tam musely použít i speciální koule, 
které nepoškodí  původní podlahu. 

Na závěr hráči pétanque děkují za podporu městu 
Adamov a přejí všem obyvatelům pevné zdraví a vše 
dobré nejen na závěr roku 2021. V případě Vašeho 
zájmu si můžete prohlédnout naši historii i aktuální 
aktivity na  webu: http://fenyx-petanque.cz 

Prezident FENYX pétanque Adamov
Jiří Hromek

Běh v prosinci nebude i bude
Pro nejširší adamovskou veřejnost je určeno 

následné nejdůležitější sdělení, a to že ani letos 
se Mikulášský běh nedočká svého 10.  ročníku. 
Důvod zrušení je zřejmý a je jím masivní nárůst 
počtu lidí nakažených covidem během minulých 
týdnů. Pokud by se celý průběh akce konal jen 
venku, snad by se dalo o  uspořádání uvažovat, 
ale podstatná část se odehrává v prostorách klu-
bu mládeže, kde se shromažďuje několik desítek 
především aktivních účastníků v  relativně malé 
uzavřené místnosti. Loni zhruba v této kalendář-
ní době jsem při odvolávání tohoto běhu vyjádřil 
víru v to, že se počátkem prosince 2021 u Domu 

služeb na Družstevní ulici opět sejdou aktivní 
i  pasivní vyznavači běhání. Nyní mně nezbývá 
než za organizátory vyslovit přání, aby to koneč-
ně vyšlo příští rok.

Při té příležitosti bych chtěl adamovským hob-
by běžcům nabídnout náhradu. Již od konce 
sedmdesátých let se každoročně na Štědrý den 
scházejí z  podnětu Jirky Neřimy především ori-
entační běžci a fotbalisté, aby si proběhli přibliž-
ně 8 km dlouhou trasu vedoucí podél řeky Svi-
tavy. Nikdy se nejednalo o závod, ale o setkání 
spřízněných duší při běhu volným tempem, při 
němž se mnohdy i bouřlivě debatovalo. Po běhu 
pak následovalo posezení v restauraci, které za 
těch více než čtyřicet roků byly prostřídány cel-
kem čtyři. V posledních letech se s přibývajícím 
věkem účastníků někdejší tempo již dost rozměl-
nilo a také postupem času se přidalo zavzpomí-
nání na ty, kteří už mezi námi nejsou – na zakla-
datele Jirku a na Pepy Kubíka a Oujeského. Na 
letošní štědrodenní výběh poprvé veřejně zveme 
všechny vyznavače běhu nejrůznějších výkon-
nostních úrovní. Tradičně se vyráží v 10:30 h, tak-
že po absolvování tratě se s přehledem stihnou 
již i odpolední vánoční rituály. Normálně se běží 
z ulice Hradní s otočkou na Kateřinské lávce, což 
je místo, kde ústí asfaltečka vedoucí z Adamo-
va podél řeky Svitavy na silnici spojující Blansko 
s Lipůvkou. Letos však v blízkosti trasy probíhají 
stavební práce na železniční trati zejména v úse-
ku u Novohradského tunelu, a tak podle situace 
se otočka možná posune ke studánce Pod No-
vým hradem. V  minulých letech to bývala zkrá-
cená trasa, na kterou se vydávali ti z účastníků, 
kteří v této době trpěli nějakými neduhy omezují-
cí vytrvalostní běhání. Neostýchejte se a přijďte, 
určitě mezi nás zapadnete.

 Střípky z historie 
adamovského sportu, 53. díl

S Janem Charvátem jsou spojeny hlavní úspěchy 
oddílu pétanqueu také v roce 2016. Patřilo k nim ze-
jména 9. místo na MČR dvojic se spoluhráčkou z Olo-
mouce. Také nastupoval v  družstvu Seniors, které 
v 1. lize BPP obsadilo 7. místo. Spolu s ním se o tento 
výsledek zasloužili J. Hromek, J. Němec a oba Jiří 
Charvátové. Druhé družstvo Fenyx  B skončilo ve 
3. lize druhé, jeho tradiční členy Z. Handla a M. Draho-
vzala doplnil Josef Gruber. Loňský příslušník tohoto 
družstva J. Grégr přestoupil do mimoadamovského 
týmu Smolaři. V celostátním žebříčku se nacházeli 
Jan Charvát na 40., Jiří Charvát ml. na 110., P. Král na 
121. a K. Mrlina na 197. příčce.

V roce 2017 se v tomto žebříčku vytáhl Jan Char-
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vát až na 22.  místo. Ve druhé stovce mezi 110. 
a  167.  místem byli klasifikováni P.  Král, J.  Němec, 
K. Mrlina, J. Charvát ml. a Z. Handl. Pro J. Němce 
a Z. Handla byla 142. a 167. příčka jejich životními 
maximy. Na MČR ve střelbě na přesnost skončil 
v konkurenci 190 hráčů Jan Charvát devátý a v při-
bližně stejně početném startovním poli na MČR jed-
notlivců na dohled osmifinále. Družstvo Fenyx B po 
postupu do 2. ligy v ní obsadilo 3. místo, se Z. Han-
dlem a M. Drahovzalem v něm nastupoval K. Mrlina.

Do sezóny 2018 vstoupil adamovský oddíl osla-
ben o  Jana Charváta, který přestoupil do Carreau 
Brno a z něho o rok později do Pétanque clubu Br-
něnští draci, a o jeho bratra Jiřího Charváta ml., jenž 
je dnes členem oddílu HRODE Krumsín (obec ležící 
asi 10 km západně od Prostějova). Družstvo Fenyx B 
pokračovalo ve 2. lize BPP a tentokrát skončilo páté. 
Zahrála si v něm s jeho loňskými členy J. Mrlinová. 
V žebříčku byl nejvýše hodnocen P. Král (110. příčka) 
a nedaleko za ním K. Mrlina na svém dosud nejlep-
ším umístění (122. příčka).

Dva posledně uvedení členové oddílu si zhruba 
udrželi svá postavení v celostátním žebříčku i v roce 
2019. Pavel Král skončil na MČR ve střelbě na přes-
nost šestnáctý. Karel Mrlina byl jedničkou družstva 
Fenyx B, které obsadilo ve 3. lize BPP druhé místo. 
Srovnatelným výkonem přispěl k  pěknému umístě-
ní družstva Z. Handl, nově v něm nastupovala Hana 
Valová. Největší sportovní úspěch zaznamenala 
v tomto roce Soňa Karásková, která spolu s hráčkami 
z Brna a Krumsína vytvořila družstvo, jež na mistrov-
ství ČR trojic žen získalo stříbrnou medaili.

Sezóna 2020 proběhla vzhledem ke covidové pan-
demii v  omezenějším rozsahu. Pavel Král po jejím 
skončení figuroval poblíž konce první stovky žebříč-
ku. V tomto umístění se odrazil výborný výkon, který 
podal na MČR ve střelbě na přesnost, na němž skon-
čil v konkurenci více než padesáti soupeřů čtvrtý. Ka-
rel Mrlina byl v žebříčku klasifikován jako 177. V Br-
něnském poháru skončilo družstvo Fenyx B hrající ve 
stejném složení jako o rok dříve ve 2. lize páté.

Po téměř pěti letech, co ve Zpravodaji zveřejňu-
ji texty o  historii sportů v  Adamově, se dostávám 
k tomu poslednímu v pořadí – judu. Tento sport se 
v našem městě začal provozovat v roce 2002. Ces-
ta ke vzniku současného samostatného Judo klubu 
Samuraj je popsána dlouholetým předsedou a trené-
rem Jiřím Tylem v knize „Adamov – 50 let města“. 
Je v něm zmíněna vazba na blanenský oddíl, která 
trvá dodnes. Často do něho přecházejí nejúspěšnější 
adamovští chlapci a dívky a existuje nemálo případů, 
kdy jsou někteří z nich uváděni v daném roce jako čle-
nové obou oddílů.

Sportovní příprava je v místním klubu orientována 
téměř výhradně na mládež mnohdy už od předškolní-

ho věku. Hodně času je věnováno rozvoji obratnosti 
a síly, jež jsou testovány formou porovnávacích sou-
těží. Svaz juda má v dětském věku soutěžní kategorie 
mláďata (do 8 a do 10 let) a mladší a starší žactvo 
(do 12 a do 14 let). V mláďatech se utkávají chlap-
ci a dívky obvykle společně. V každé věkové skupi-
ně existuje další dělení do hmotnostních kategorií, 
kterých je zhruba deset. V referátech o sportovních 
výsledcích adamovského klubu však uvádění pří-
slušnosti do hmotnostní kategorie převážně chybí. 
K posouzení technické vyspělosti judisty slouží sys-
tém stupňů. Nejnižší úroveň je 6. kyu, která se zvedá 
k 1. kyu, a pokračuje 1. danem výše.

Od roku 2016 pořádá klub turnaj pod názvem Vel-
ká cena Adamova, která je ve shodě se zaměřením 
klubu určena k zápolení dětí školního věku. Kromě 
oddílů Jihomoravského kraje se jí účastní též závod-
níci z dalších moravských krajů, už přijeli i zástupci 
pražského oddílu. Nejvyšší počet zhruba dvě sta pa-
desáti startujících byl v roce 2020.

Při práci s  mládeží nejde obvykle jen o  úspěchy 
těch nejlepších, záslužné je přivést ke sportu širší 
okruh dětí. Podle výkazů klubu jich dochází na trénin-
ky v každém roce tři až čtyři desítky. Slávu klubu pak 
šíří ti talentovanější, kteří se po usilovné přípravě pro-
sazují na stupně vítězů. V současnosti k nim náleží 
již téměř dvacítka sportovců, o nichž podám krátkou 
charakteristiku.

Jedním z prvních členů klubu byl Leoš Daněk. Poz-
ději přestoupil do blanenského oddílu. Jako junior 
nastupoval ve hmotnostní kategorii do 60 kg. Okusil 
zápasy v 1. lize a extralize jako host v družstvech Blu-
činy a Králova Pole. Dnes nastupuje za blanenský od-
díl v moravské lize. V roce 2013 složil zkoušky 1. kyu.

Elena Rodová vybojovala jako mladší žákyně na 
Přeboru ČR roku 2013 stříbrnou medaili ve hmot-
nostní kategorii do 57  kg. Reprezentovala na něm 
blanenský oddíl. V letech 2014 a 2015 startovala na 
Přeboru ČR ve hmotnostní kategorii do 63 kg starších 
žákyň tentokrát za adamovský klub. V roce 2014 hos-
tovala v oddílu Králova Pole. Následně přestoupila do 
blanenského oddílu, v němž je dnes trenérkou mláde-
že. Technické zdatnosti 3. kyu dosáhla již jako starší 
žákyně.

Úspěšná byla během své krátké zhruba tříleté kari-
éry Iva Kolářová, která byla v roce 2014 klasifikována 
v celostátním rankigovém seznamu ve hmotnostní 
kategorii do 44 kg mladších žákyň.

Od roku 2010 trénoval v  adamovském klubu Vít 
Doupovec. V  roce 2013 přestoupil do Králova Pole 
a jeho členem je dodnes. Jako mladší žák vybojoval 
v roce 2016 na přeboru ČR v kategorii do 36 kg bron-
zovou medaili a v následném roce byl mezi staršími 
žáky v hmotnostní kategorii do 42 kg sedmý. Dnes je 
držitelem 2. kyu. Spolu s ním přestoupil ve stejném 

Volnočasové aktivity
Adamov kdysi a dnes

Pro dnešní číslo Adamovského zpravodaje  
jsem pro vás vybral několik fotografií Adamova 
z  doby minulé a  pro srovnání i  fotografie sou-
časné. Adamov za svoji krátkou historii prošel 
značnými změnami. Některé byly přínosné a jiné 
zase naopak. My se na některé proměny podívá-

me a zhodnocení nechám na každém z vás. Ke 
každé dvojici připojím krátký popisek.

Více fotek můžete najít na facebookové 
stránce Adamov a  okolí.cz v  gelerii fotek nebo 
na webu www.adamovaokoli.cz.

Lukáš Malý
www.adamovaokoli.cz

Fotografie, která nám dává pohlédnout na nádraží, které projde v blízké budoucnosti rozsáhlou rekon-
strukcí. Původní most zde byl postaven na konci 19. století. V roce 1996 jej vystřídal most z Vítkovic-

kých železáren. Avšak i tento most bude brzy minulostí.

Druhý pohled na nádraží a zahradu restaurace, která následně musela ustoupit zastřešenému nástupi-
šti, které zde bylo později vybudováno. 

roce do téhož oddílu srovnatelně sportovně úspěšný 
o  rok mladší Filip Nezval. Jeho slibná kariéra však 
skončila ještě v žákovském věku.

Další v  řadě úspěšných judistek byla Veronika 
Slivoňová, která jako mladší žákyně okusila starty 
na Přeboru ČR – v roce 2017 v kategorii do 36 kg 
a v následném roce v kategorii do 40 kg. V té době 
měla složeny zkoušky 4. kyu. Dnes je členkou oddílu 
v Blansku.

V  roce 2014 začala přípravu v  klubu mimo jiné 
čtveřice Linda Wutková, Adam Svora, Filip Halata 
a Jiří Musil. Linda je v současnosti neaktivní členkou 
blanenského oddílu. V  roce 2017 dosáhla úrovně 
4. kyu. Adam startoval na Přeboru ČR jako mladší žák 
v roce 2017 v kategorii do 39 kg. V roce 2020 uspěl 
u zkoušky na 3. kyu. Je dodnes členem adamovské-

ho klubu. Jirka se zúčastnil Přeboru ČR 2017 stejně 
jako Adam, avšak ve vyšší hmotnostní kategorii do 
42  kg. Účastníkem tohoto přeboru byl jako mladší 
žák ve stejné hmotnosti kategorii i v roce 2018, kdy již 
byl členem blanenského oddílu. V roce 2020 dosáhl 
ve zdatnosti úrovně 3. kyu.

Jeho mladší bratr Jan Musil se zapojil do trénin-
ku v adamovském klubu o rok později. I on je nyní 
členem oddílu z Blanska. Jeho technická vyspělost 
se blíží úrovni 3. kyu. Spolu s Honzem se začal judu 
věnovat Mikuláš Zdrubecký, který se hned v násle-
dujícím roce dobře umístil na jednom rankingovém 
turnaji. Nyní je členem blanenského oddílu.

K současným talentům adamovského juda náleží 
mladší žáci Marek Plšek a bratři Pavel a Daniel Zelení.

-dtk-

http://www.adamovaokoli.cz
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• 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 
koberců a  PVC, montáž plovoucích podlah dře-
věných, korkových a  laminátových aj. Nabízíme 
kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, 
e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

• Mladí manželé koupí byt 2+1/3+1 v Adamo-
vě. Tel. 732 798 770

• Koupím zahradu. Tel. 776 041 303.

• Prodám garáž v  Adamově ul. Komenského 
/u koupaliště/. Tel.: 605 707 878

• Prodám garáž v Adamově na ulici Opletalova. 
490.000Kč. 733 323 939

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ          +420 775 582 092

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Poklidné prožití svátků vánočních, 
vše nejlepší a hlavně hodně zdraví 
v nové roce 2022,
Vám přeje Silvie Hynštová

Vaše práce  
obletí celý svět...

Hledáme 

+  Do práce jen 30 minut  
veřejnou dopravou z Adamova

+ Kratší úvazky možné, jen ranní směna

+ Smlouva na dobu neurčitou

+ Placené vánoční prázdniny

+ Příspěvek na stravu

Přidejte se k nám!

Pište na barinova@kubicekballoons.cz  
nebo volejte na tel. 733 536 371.

kubicekballoons.cz

Mzda až
30 000 Kč 
+ bonusy

 
Brno – Maloměřice

Nástupní mzda od 22 000 Kč

operátory/ky

ŠICÍ VÝROBY

Inzerce
Administrativní budova Adamovských strojíren byla po úpadku podniku prodána společnosti ROMEX, s.r.o., 
která ji zrekonstruovala a nyní ji užívá jako sídlo společnosti. Na dobové fotografii je vedena silnice na 

Josefov ještě po pravé straně od budovy. Silnice byla přeložena na levou stranu v roce 1937.

Smetanovo náměstí sloužilo vždy jako horní centrum obce. I v dnešní době v souvislosti s rekonstruk-
cemi probíhajícími v přilehlých domech své podoby mírně mění.

Budova městského úřadu, která byla vystavěna na počátku 20. století.
Od 50. let v budově sídlil MNV Adamov. V roce 1980 byla rozšířena rozsáhlou přístavbou.

Historické centrum Adamova – Obchodní ulice. Zde byla soustředěna většina služeb obce. Mezi ty 
nejvýznamnější patřil např. Šumberův hostinec (na fotografii). Celá ulice byla asanována v 60. letech 

z důvodu rozvoje Adamovských strojíren.
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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 96 programů z toho 64 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 31.12.2021 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.

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

1 5

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). 84 % 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. 


