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Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává doba 

před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle plné pohody, sváteční nálady a   radosti jak 
pro děti, tak jejich rodiče. Přejeme Vám, abyste letošní Vánoce prožili ve zdraví a pohodě, abyste se 
v době svátků vzdálili všem všedním starostem. Zároveň bychom Vám rádi popřáli do  roku 2022 
hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města,
Jiří Němec, místostarosta města 
pracovníci MÚ, MKS, MKM a KIK

Novoroční ohňostroj
Oznamujeme občanům, že slavnostní oh-

ňostroj k   přivítání nového roku se uskuteční 
v neděli 2. 1. 2022 v 17:17 hodin z ulice Ronov-
ská (přechod k základní škole).

Z důvodu bezpečnosti žádáme občany, aby 
se v  době konání ohňostroje nepohybovali 
v blízkosti tohoto místa. Ohňostroj je vhodné 
sledovat od Domu služeb, z horní ulice Ople-
talova mezi domy č. 30 a   č. 32, okolí hřiště 
Jilemnického. Občané z  Horky mohou využít 
spoje MHD s  odjezdem z Horky v 16:48 a pří-
jezdem na Ptačinu v 17:06. Zpět jede autobus 
MHD v 17:54.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE V ROCE 2021 PODÍLELI 
NA AKCÍCH PRO NAŠE ADAMOVSKÉ OBČANY. BEZ VAŠEHO 

NADŠENÍ A ODHODLÁNÍ PRO DOBROU VĚC A VYŽITÍ OBČANŮ 
BY NEBYL ROZSAH AKCÍ TAK BOHATÝ.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města
Jiří Němec, místostarosta města
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Termín konání Akce Pořadatel

Ne 19. 12. 16:30 Hokej muži: Tatran Hrušky - Spartak Adamov Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl ledního hokeje

Ne 19. 12. 17:30 IV. adventní zastavení 2021 MKS Adamov
St 22. 12. 9:00 Pojďte s námi za pohádkou MKS Adamov
Pá 24. 12. 9:00 Sváteční adventní zastavení MKS Adamov

So 1. 1. 9:00 Novoroční výstup na Babí lom Spartak Adamov, z. s.,
turistický oddíl KČT

So 15. 1. 8:40 Vycházka do Rajhradu Spartak Adamov, z. s.,
turistický oddíl KČT

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.

Kalendář akcí

Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko -  1. pololetí  2022
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin
Leden 
1. 1. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4 516 446 428
2. 1. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b 731 144 155
8. 1. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, Lidická 8 734 231 260
9. 1. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
15. 1. MDDr. Janáč Jiří Boskovice, Lidická 10 537 021 289
16. 1. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
22. 1. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
23. 1. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
29. 1. MDDr. Potůčková Dagmar Blansko, Pražská 1b 778 168 741
30. 1. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499

Únor

5. 2. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
6. 2. MUDr. Kubínová Eva Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
12. 2. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291
13. 2. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
19. 2. MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007
20. 2. MUDr. Loskot Pavel Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
26. 2. MUDr. Lukeš Pavel Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
27. 2. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
Březen
5. 3. MUDr. Nečasová Lucie Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963

on-line
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6. 3. MUDr. Padalík Karel Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
12. 3. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117 516 465 452
13. 3. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
19. 3. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko 723 184 842
20. 3. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
26. 3. MDDr. Potůček Jiří Blansko, Pražská 1b 516 419 538
27. 3. MUDr. Roth Pavel Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
Duben
2. 4. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
3. 4. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
9. 4. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
10. 4. MUDr. Sládek Jiří Velké Opatovice, Mládežnická 492 516 477 319
15. 4. MDDr. Sojková Terezie Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550
16. 4. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
17. 4. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
18. 4. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
23. 4. MDDr. Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
24. 4. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
30. 4. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
Květen
1. 5. MUDr. Ševčík Štěpán Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
7. 5. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
8. 5. MDDr. Šméralová Kristýna Boskovice, Lidická 8 731 074 479
14. 5. MUDr. Štrajtová Jana Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
15. 5. MUDr. Šumberová Ludmila Lysice, Komenského 429 516 472 227
21. 5. MUDr. Švendová Zdena Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
22. 5. MUDr. Tomášková Barbora Blansko, Pražská 1b 734 177 800
28. 5. MDDr. Trubáčková Pavlína Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
29. 5. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo náměstí 162/38  792 325 591
Červen
4. 6. MDDr. Vrbová (MUDr. Křížová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
5. 6. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313
11. 6. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
12. 6. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
18. 6. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310
19. 6. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
25. 6. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8 734 231 261
26. 6. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182
Mimo výše uvedené je služba zajištěna  v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 
111, Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111, službu zajišťuje ve všední dny od 
18:00 hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 hodin do 20:00 hodin.
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Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru - vývoj plnění

Územní 
část Financování, název akce 2021 Doplňující informace Zodpovídá

§ 2212 - Silnice

AD2 dopravní zrcadlo Fibichova realizace hotova MSTAR

opravy výtluků po zimě realizace hotova MSTAR

opravy dešťových vpustí realizace hotova MSTAR

AD1 oprava Osvobození - úsek učitelák - starý hřbitov realizace hotova MSTAR

AD1 oprava mostu Vodní realizace hotova MSTAR

AD1 oprava komunikace ADAST realizace hotova STAR

AD3 oprava opěrné stěny Oplet. - zastávka MHD pod MKS realizace hotova STAR

AD1 plocha Komenského 6 - parkoviště, autobusy realizace hotova MSTAR

AD 3 vnitřní zátočina sjezdu ke garážím Údolní realizace hotova MSTAR

AD1 opravy mostů AD 203 a AD208 - nám. Práce realizace probíhá 1. etapou MSTAR

AD1 projekt k řešení - Sadová (hala) - dokončení z 2020 realizace hotova, stavební povolení vydáno MSTAR

AD1 projektová a inž.činnost - Ronovská/Neumannova parkování v projednávání návrh změny územního plánu STAR

§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací

plechové zásobníky na posyp - 4x realizace hotova MSTAR

AD1 oprava schodiště Opletalova 38 realizace hotova MSTAR

AD1 chodník Plotní 12 nebylo zhotoveno, není dokončena hydroizolace domu MSTAR

AD1 chodník u štítu MěÚ Adamov - bezbariérový realizace hotova MSTAR

AD1 II.etapa opravy lávka Nádražní - odtoková hrana realizace hotova MSTAR

AD1 serpentiny kolem Hotelu - I. etapa realizace hotova MSTAR

oprava zděných zásobníků na posyp 4x realizace hotova MSTAR

AD2 oprava odvodnění - vlásenka- kamenný žlab realizace hotova MSTAR

nátěry zábradlí realizace hotova MSTAR

AD3 záliv proti vstupu do MŠ P. Jilemnického realizace hotova STAR

AD3 oprava boční zdi MŠ P. Jilemnického vč. zábradlí realizace hotova STAR

AD1 oprava chodníku ul. Sportovní - Nádražní  realizace hotova MSTAR

AD1 parkoviště u nádraží - dotační projekt realizace hotova, vyúčtování dotace probíhá STAR

parkovací dům - III. etapa uložení prostředků splněno,ukládání prostředků bude pokračovat i v roce 2022 MSTAR

AD1 parkovací dům - inženýrská činnost realiace hotova, vydáno stavební povolení MSTAR

AD1 parkovací dům - realizace výběrového řízení výběr stavebního dodavatele probíhá MSTAR

AD1 projekt-rozšíření parkovacích míst Komenského zatím nenalezena shoda se správními orgány ve věci mimoúrovňového 
parkování a návrhem nového provozu STAR

AD1 projekt k novému schodišti Kom - ocel.konstukce realizace hotova MSTAR

§ 2292 - Dopravní obslužnost

zpracování plánu dopravní obslužnosti území realizace hotova STAR

§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

šnekové dopravníky reailzace I. etapy hotova STAR

oprava čerpání surové odpadní vody realizace hotova STAR

opravq frekvenčního měniče k dmychadlům realizace hotova STAR

výměna míchadel denitrifikace - I. etapa realizace hotova STAR

servis indukčního průtokoměru na přítoku ČOV realizace hotova STAR

výklopný kontejner lapáku písku realizace hotova STAR

§ 3119 - Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání

AD3 rozšíření MŠ Jilemnického realizace hotova, vyúčtování dotace probíhá STAR

AD3 zpráva o udržitelnosti - ZŠ Ronovská realizace hotova STAR

§ 3399 - Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků

novoroční ohňostroj + rozsvícení vánočního stromu realizace hotova STAR

zajištění mobilních WC na kulturní akce realizace hotova STAR

zajištění kulturních akcí ve městě realizace hotova STAR

podpora kulturních akcí realizace hotova STAR

§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

AD1 kamerový systém Svitavská probíhá dodání STAR

AD1 úpravy koupaliště - schody a plochy v horní části vč. stromů realizace hotova STAR

AD1 oprava um. závlahy realizace hotova MSTAR

AD1 oprava oplocení - fotbalové hřiště realizace hotova, drobné nedodělky budou odstaněny MSTAR

AD1 oprava tarasů - II. etapa realizace hotova MSTAR

AD1 oprava přístupu na hřiště - ochozy- II.etapa realizace hotova MSTAR

AD 1 příprava kluziště na Sklaďáku realizace hotova MSTAR

§ 3419 - Ostatní sportovní činnost

poskytnutí dotací dle dotačního programu realizace hotova MSTAR
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individuální dotace pro sportovní akce realizace hotova MSTAR

§ 3612 - Bytové hospodářství

opravy v bytech a bytových domech v majetku města realizace hotova - průběžné plnění STAR

oprava atik - Komenského 6 - I. etapa odloženo STAR

výměny v bytech (WC, sporáky, vany, prac.desky..) realizace hotova - průběžné plnění STAR

§ 3613 - Nebytové hospodářství

servis oken (MKS, ZUŠ Ronovská) realizace hotova STAR

oprava zadního schodiště u rampy Domu služeb realizace hotova MSTAR

§ 3631 - Veřejné osvětlení

opravy VO (havárie, sloupy, nátěry, kryty, kabeláž) realizace hotova STAR

AD1 průchod ke zdravotnímu středisku čeká se na výstavbu zastřešení majitelem; následně město zrealizuje 
osvětlení průchodu pro veřejnost STAR

AD1 nové osvětlení na Sklaďák (vč. vodovodu) v řešení projektová dokumentace STAR

§ 3632 - Pohřebnictví

GIS pasport hřbitovů realizace hotova STAR

AD1 kácení stromu na starém hřbitově realizace hotova MSTAR

AD1 oprava vstupního portálu - areál starého hřbitova realizace hotova MSTAR

AD1 oprava přístupů a opěrné zdi - areál st.hřbitova II.etapa realizace hotova MSTAR

AD1 oprava hřbitovního řádu realizace hotova STAR

AD3 13x základy pro pomník - nový hřbitov realizace hotova MSTAR

§ 3635 - Lokální zásobování teplem

AD1 kamerový systém areál Nádražní I. probíhá dodání STAR

AD2 oprava teplovodu na Ptačinu po dopravní nehodě realizace hotova STAR

AD3 oprava MaR Komenského 6 realizace hotova STAR

AD1 připojení objektů Smetanovo nám. a budovy pošty na CZT studie hotova, vytváří se projektová dokumentace STAR

§ 3635 - Územní plánování

změna AD 16- Bílý dům a sv.Anna realizace hotova MSTAR

Zpráva o uplatňování ÚP Adamov - č. 2 realizace probíhá  MSTAR

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

AD3 projekt zóny lesoparku projektová dokumentace vč. všech povolení hotovo; bude navrhnuto do 
rozpočtu 2022 STAR

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

AD1 kamerový systém areál Nádražní II. probíhá dodání STAR

práce spojené s kácením stromů realizace hotova MSTAR

kácení ve vegetačním období  - rizikové stromy realizace hotova MSTAR

chemické ošetření - chodníky, veřejná prostranství realizace hotova MSTAR

odborná úprava zeleně - Ing. Tužilová (jarní práce) realizace hotova MSTAR

externí sečení travnatých ploch realizace hotova MSTAR

odborná úprava zeleně - Ing. Martincová realizace hotova STAR

AD3 protierozní výsadba vchod MŠ Jilemnického realizace hotova STAR

AD3 okrasná a protierozní výsadba liavičky MŠ Jilem. realizace hotova STAR

výsadba květinových truhlíků realizace hotova STAR

AD1 pořízení a výsadba truhlíků gabiony A Centrum realizace hotova STAR

AD3 protierozní opatření - Opletalova realizace hotova MSTAR

kontrola stavu, čištění, ošetření rostlin v truhlících realizace hotova STAR

poskytnutí dotací pro SVJ na údržbu zeleně realizace hotova MSTAR

předání věcných darů - Pyšníme se svým okolím realizace hotova MSTAR

§ 5512 - Požární ochrana - dobr.část

rekonstrukce kotelny- II. část realizace v řešení STAR

výměna radiátorů realizace hotova STAR

dotační projekt IROP/MAS MK - vybavení realizace v řešení STAR

dotační projekt JMK - vybavení realizace v řešení STAR

§ 6171 - Činnost místní správy

AD1 K-net maintenance upgrade WIN server 2016, doplnění tenkých klientů PC realizace hotova STAR

AD1 pořízení vlajky města realizace hotova STAR

Legenda (seznam je informativní a může být změněn):

STAR … starosta - Roman Pilát - 773634342, MSTAR … místostarosta - Jiří Němec - 775170869

AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina
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Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova

Na 18. zasedání Zastupitelstva města Adamo-
va konaném dne 3. 11. 2021 Zastupitelstvo města 
Adamova vzalo na vědomí zápis ze 17. jednání Fi-
načního výboru konaného dne 1. 11. 2021 a zápis 
z 11. jednání Kontrolního výboru konaného dne 29. 
9. 2021.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo 
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o prodeji části 
parc. č. 392/4, k. ú. Adamov mezi městem Ada-
mov a společností bau32, spol. s r.o.

Na závěr zastupitelstvo města schválilo pořízení 
změny Územního plánu Adamov z podnětu města 
týkající se změny využití ploch výroby a skladování 
– lehký průmysl „VL“ v ulici Kolonie na plochy  ko-
merční zařízení malá a střední „OM“ bez ubytování, 
prodloužení platnosti územních studií US1 a US2 
a rozšíření  parkovacích míst u sídliště „Ptačina“.

Z jednání Rady města Adamova
Na 60. jednání Rady města Adamova konaném 

dne 3. 11. 2021 Rada města Adamova vzala na vě-
domí zápis z 8. zasedání Komise podpory komu-
nitního života, které se konalo 20. 10. 2021, zápis 
z 30. zasedání Kulturně informační komise, která 
se konala 18. 10. 2021.

Rada města Adamova schválila přijetí nein-
vestiční účelové dotace z  operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání  ve výši 1.149.984 Kč 
určené Základní škole a mateřské škole Adamov, 
příspěvkové organizaci, přijetí dotace z  JMK na 
dofinancování sociálních služeb ve výši 73.900 Kč 
na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
a  neúčelového příspěvku pro město Adamov ze 
státního rozpočtu ve výši 38.840,84 Kč určeného 
ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí.

Dále bylo schváleno Rozpočtové opatření 
č. 9/2021.

Byly schváleny nájemní smlouva se společností 
Subterra, a.s., na část pozemku parc. č. 435/5 v k. 
ú. a obci Adamov a nájemní smlouva se společnos-
tí SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o., na části pozemků 
parc. č. 399/4, parc. č. 399/22, parc. č. 399/31, 
parc. č. 399/40, parc. č. 412/4, parc. č. 449/2, 
parc. č. 450/8 a  parc. č. 450/9. Pro pozemky 
parc. č. 417/7 a  st. parc. č. 1126 byl společnosti 
ADAVAK, s. r. o., udělen souhlas s podnájmem po-
zemků. Všechny tyto pozemky jsou pronajímány 

v rámci realizace rekonstrukce železnice.
Rada města Adamova schválila Smlouvu 

o  smlouvě budoucí o  zřízení služebnosti stezky 
mezi městem Adamov a společností bau32, spol. 
s r.o. Dále s touto společností byly uzavřeny Smlou-
va o zajištění připojení k soustavě centrálního zá-
sobování tepla a Smlouva o právu provést stavbu.

Dále bylo schváleno ukončení Smlouvy o nájmu 
bytu č. 22/2003/B dohodou ke dni 31. 12. 2021.

Na závěr Rada města Adamova schválila Smlou-
vu o nájmu movité věci se společností TA Trium-
ph-Adler Česká republika, s.r.o. Dále byly schváleny 
dva dodatky se stejnou společností.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
12. 12. 2021  Jarmila Hnátovičová, 88 roků
14. 12. 2021  Milada Kołodziejská, 81 rok 
17. 12. 2021  Jitka Zédová, 70 roků
20. 12. 2021  Marie Gruberová, 70 roků
21. 12. 2021  Jiřina Gawliková, 70 roků
23. 12. 2021  Štěpánka Fajmanová, 88 roků
25. 12. 2021  Zdenka Koudelková, 81 rok
26. 12. 2021  Eduard Boháček, 89 roků 
28. 12. 2021  Vlastimil Fejfar, 86 roků
31. 12. 2021  Antonín Valoušek, 85 roků

Úmrtí
11. 11. 2021  Josef Krejčiřík, roč. 1937
28. 11. 2021  Zdenka Pokorná, roč. 1946 
  5. 12. 2021  Jiří Bulant, roč. 1944
  6. 12. 2021  Ing. Jiří Pavíza, roč. 1935 
  7. 12. 2021  Jitka Sedláčková, roč. 1943
  8. 12. 2021  Jiří Klíma, roč. 1946 

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události z  října–listopadu 2021 kon-
krétně:

• Při hlídkové službě obdrželi strážníci ozná-
mení od OO PČR Blansko o možném vyhrožování 
střelnou zbraní, kdy přítel měl se zbraní v ruce vy-
hrožovat své přítelkyni. Strážníci se ihned dostavili 
na místo oznámení, kde vyhledali muže, který byl 
držitelem zbrojního průkazu a tedy „legálním“ ma-
jitelem střelné zbraně. Tuto měl při sobě. Muž byl 
požádán o  podání vysvětlení, zjištění totožnosti 
a byly provedeny další nezbytné úkony.  Na mís-
to se poté dostavila hlídka OO PČR Blansko, které 
byla celá věc předána k dalšímu šetření. 

Zprávy z radnice
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• Za uvedené období museli strážníci řešit opa-
kované stížnosti na pracovníka, který provádí 
v Adamově roznos letáků. Stížnosti se shodova-
ly v tom, že muž při své činnosti dostatečně neza-
bezpečil letáky tak, aby nemohlo docházet k jejich 
vysypání, rozfoukání apod. Na toto byl strážníky 
zpočátku upozorněn, ale když i  přes to spatřil 
strážník jmenovaného při totožném jednání, ne-
mohl jinak než dohlédnout na to, aby způsobené 
znečištění veřejného prostranství uklidil, a  poté 
mu udělil příkazový blok na pokutu.    

• Případ, který již nyní můžeme s nadsázkou na-
zvat jako kuriózní, ale při příjezdu na místo tuhla 
krev v žilách, se odehrál na ul. Sadová, kde žena 
při úklidu kolem bytového domu propadla větrací 
mřížkou do prostoru pod bytovým domem. V tom-
to prostoru se nacházelo potrubí, které si žena při 
pádu „osedlala“ a  jen díky tomu nepokračovala 
v pádu do dalších hlubin. Strážník s ženou komu-
nikoval a přidržoval ji do doby, než se na místo do-
stavila JSDH Adamov a poté speciální tým HZS 
(lezecká skupina), který ženu za pomoci kladek 
vyprostil. Byla v šoku, ale bez vážnějšího zranění. 
Závěrem si myslím, že žena získala výbornou pří-
hodu k pobavení ostatních na občas trochu nud-
ných rodinných oslavách.      

• A aby těch ,,úsměvných“ historek nebylo málo, 
na noční službě obdrželi strážníci hrozivě vyhlíže-
jící automatickou SMS zprávu o požáru stolařské 
dílny, ze které mají šlehat plameny. Strážníci vyra-
zili na místo s největším hasicím přístrojem, který 
po cestě ze služebny nalezli. Na místě opravdu 
šlehaly plameny, ale jak se později ukázalo, pla-
meny zachvátily pouze udírnu vedle stolařské 
dílny. Probuzení majitelé stačili jen prohodit něco 
ve stylu: „Chlapi, je to dobrý, uzený už v ní není!“  
Bohužel i přes rychlý hasební zásah MP Adamov 
a poté JSDH Adamov udírna shořela, ale podařilo 
se zachránit to nejcennější – uzený bůček.

• Za jednu noc museli strážníci vyjíždět hned 
dvakrát k  rušení nočního klidu, kdy první případ 
se podařilo vyřešit na místě domluvou a  došlo 
k obnovení nočního klidu, ale ve druhém případě 
skupinka osob nedbala ani opakovaných výzev 
strážníků. Místo tedy museli strážníci monitoro-
vat opakovaně a vyvodili z toho patřičné důsledky 
udělením několika příkazových bloků na pokutu. 

• Během stejné noci, kdy museli strážníci řešit 
rušení nočních klidu, si zrovna nějaký nenechavý 
lapka vyhlídnul místní autoservis, násilím do něj 
vniknul a odcizil zde kasičku s finanční hotovostí. 
Strážníkům se podařilo být na místě do pár minut, 
ale bohužel i pár minut stačilo lapkovi k tomu, aby 
z místa utekl. Na místo byla přivolána hlídka OO 
PČR Blansko a další specializované útvary k zajiš-

tění co nejvíce stop, které snad povedou k dopa-
dení nezvaného návštěvníka.

Za uvedené období strážníci dále řešili:
• ženu v bezvědomí, která upadla na ulici,
• podvodné jednání, kdy žena vylákala ze své-

ho kamaráda nemalou finanční hotovost, kterou 
jí posílal několik měsíců v domněnce, že je v tí-
živé finanční situaci a peníze mu poté vrátí, což 
se nestalo,

• porušení vyhlášky města Adamova v souvis-
losti s venčením psů,

• muže pod vlivem alkoholu, který neměl sílu 
dojít domů – předán manželce,

• krádež jízdního kola,
• dezorientovaného muže, který se nacházel 

v areálu pošty.

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Termíny svatebních obřadů na 
rok 2022

Rada města Adamova na svém 62. schůzi dne 
30. 11. 2021 schválila  následující termíny sva-
tebních obřadů na rok 2022:

Leden 15. 1. 2022
Únor 12. 2. 2022
Březen 19. 3. 2022
Duben 2. 4. 2022, 30. 4. 2022
Květen 7. 5. 2022, 28. 5. 2022
Červen 25. 6. 2022
Červenec 16. 7. 2022, 30. 7. 2022
Srpen 13. 8. 2022, 27. 8. 2022
Září 17. 9. 2022
Říjen 22. 10. 2022
Listopad 26. 11. 2022
Prosinec 3. 12. 2022

Současně Rada města Adamova schválila obřadní 
síň Městského úřadu Adamov jako úředně určenou 
místnost pro konání svatebních obřadů.

Na základě žádosti snoubenců může matrika po-
volit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném 
místě ve svém správním obvodu. Za vydání povole-
ní uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo 
mimo úředně určenou místnost je vybírán správní 
poplatek 1.000 Kč dle platného zákona o správních 
poplatcích.
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Euroklíč v Jihomoravském kraji
Národní rada osob se zdravotním postižením 

ČR i nadále realizuje projekt Euroklíč v Jihomo-
ravském kraji. K  dispozici je nově 20 ks těchto 
euroklíčů. Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, dia-
betici, stomici, onkologičtí pacienti, nově i  lidé 
s poruchou autistického spektra a lidé trpící cy-
stickou fibrózou mohou na distribučním místě, 
kterým je pro adamovské občany Městský úřad 
Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov od-
bor sociálních a správních věcí, tel. 605 206 656, 
marketa.vrtelova@adamov.cz, získat zdarma eu-
roklíč do eurozámků veřejně přístupných budov.

K získání euroklíče stačí předložení občanské-
ho průkazu a průkazu TP, ZTP či ZTP/P nebo pro-
hlášení o tom, že žadatel patří do některé cílové 
skupiny.

Starosta města Adamova 
hodnotí uplynulý rok
Bc. Roman Pilát, MBA, odpovídá na otázky Listů 
regionů:

Pane starosto, už druhý rok komplikuje život lidem 
na celém světě koronavirová pandemie. Snažíme se 
umět žít s omezeními, ovšem důležitý je také jejich 
dopad na ekonomickou situaci. Jak moc se tato situ-
ace dotkla hospodaření v Adamově letos?
Koronavirová pandemie se samozřejmě odrazila i na 
schváleném rozpočtu letošního roku 2021. Předpo-
kládané příjmy jsme nastavili jako skutečnost roku 

2020, tj. druhý rok přibližně o 12 mil. Kč méně. Pokles 
o 24 mil. Kč za dva roky je znát a trochu nás ome-
zuje v  potřebných investicích, především v  oblasti 
parkování. Předpokládané výdaje byly, jako každý 
rok našeho funkčního období, nastaveny tak, aby 
hospodaření města bylo vyrovnané. V zásadě se ne-
chystáme i přes tyto škrty, růst cen materiálů, nákladů 
úvěrů, naše klíčové projekty výrazně odkládat. Pouze 
ještě více a pečlivěji zvažujeme strukturu financování 
projektů, podíl vlastních a cizích zdrojů. Vše tak, aby-
chom neohrozili finanční stabilitu města.

Můžete se zmínit o investičních akcích, které se po-
dařilo realizovat, případně které jste letos zahájili?
Za sebe mohu zmínit z  větších projektů přístavbu 
patra pro dvě nové třídy mateřské školky na ulici Ji-
lemnického, kde se nám podařilo získat dotaci EU cca 

Město Adamov provozuje vysílání místního digitálního vysílání. 
Adamovský infokanál vysílá v pozemním digitálním vysílání DVB-T 
z vysílače Alexandrova rozhledna, a to na kanále 32.

Od počátku vysílání se můžete na různých akcích potkávat s redaktorkou 
Alenou Horákovou a kameramanem Markem Černým. Tento tým 
pro nás připravuje každý měsíc videoreportáže z aktuálního dění 
v našem Adamově. Účastní se akcí a událostí v rámci natáčení, tu a tam 
vás osloví s otázkou do ankety. Děkujeme obyvatelům města, kteří 
se aktivně zapojují do reportáží v rámci anket, ale i všem ostatním 
za toleranci.
Jsou průběžně po celý rok oslovováni sportovními, kulturními 
a jinými organizacemi působícími ve městě. Všichni mají možnost být 
zachyceni se svými aktivitami.  Videoreportáže se stávají do budoucna 
videokronikou, nad kterou mnozí ze současných obyvatel budou 
vzpomínat. Stejně tak videoreportáže budou historii města připomínat 
mladším generacím a jeho budoucím obyvatelům.
Děkujeme oběma velmi srdečným lidem za celoroční spolupráci 
s našim městem. Přejeme vám mnoho štěstí a zdraví v roce 2022 
a těšíme se na viděnou.
   Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Znáte je z vysílání ... již 7 let
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25 mil. Kč. V rámci projektu jsme další prostředky in-
vestovali do opravy kuchyně, zahrady a bezprostřed-
ního okolí školky. Myslím, že tímto projektem jsme 
zajistili kapacitní polštář pro přijímaní dětí do školek 
v Adamově. Hlavně pro rodiče, kteří během posled-
ního roku mateřského dovolené a souvisejícím škol-
ním rokem potřebují nastoupit zpět do zaměstnání. 
A to se nakonec prokázalo hned první rok; všechny 
děti byly přijaty. Je to jeden z prvních roků, kdy jsme 
nemuseli přijímat taková opatření jako vznik dětské 
skupiny. Podařilo se dokončit projekt lesoparku, který 
získal i poslední potřebné vodoprávní povolení pro je-
zírko a mokřad. Po třech letech příprav tak nic nebrání 
navržení k realizaci v rozpočtu 2022. Opravena byla 
část komunikace u areálu Adastu a nového bytové-
ho domu na ul. Svitavská. Ve spolupráci s dětmi ze 
Základní umělecké školy Adamov se dočkala nové-
ho vzhledu opěrná stěna na ul. Opletalova – zastáv-
ka MHD. Dokončen byl projekt výstavby parkoviště 
města u nádraží s téměř 95% dotací EU – podpora 
z programu MAS Moravský kras. Drobné úpravy jsme 
provedli na koupališti, šlo o  schody do horní části, 
celkové úpravy a nové výsadby stromů pro zajištění 
klidného a  zastíněného prostředí při velmi teplých 
dnech v budoucím provozu koupaliště. Snad se nám 
příští rok podaří umístit skluzavku pro naše nejmen-
ší návštěvníky. Projekčně připravujeme nové veřejné 
osvětlení a  přívod vodovodu pro Sklaďák. Poslední 
z těch nejdůležitějších věcí bych zmínil získání vlajky 
města Adamova jako nového oficiálního symbolu po 
znaku města, který jsme získali po schválení heral-
dickou komisí při Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR.
Kolega místostarosta dohlížel na mnoho akcí v rámci 
silnic a  ostatních komunikací. Například na projekt 
opravy mostních konstrukcí na náměstí Práce a úpra-
vou ploch zastávky MHD u internátu. Pokračuje pro-
jektování rozšíření komunikace nad sokolovnou, 
které by mělo navázat na rozšíření komunikace pod 
kostelem. Na opravy chodníků monobloku Komen-
ského navázala letos oprava úseku chodníku nad 
hotelem. Poslední část by měla být opravena příští 
rok. Na návrh místostarosty jsme se zastupiteli opě-
tovně odložili několik mil. korun v  rámci průběžné-
ho shromažďování financí pro stavbu parkovacího 
domu Sadová. Projekt má za sebou 7 roků příprav, 
má všechna povolení, zřizují se distribuční sítě energií 
a začíná příprava výběrových řízení. Úzce je svázán 
s budoucím záměrem stavby parkovacích ploch na 
Ptačině; vytěžená zemina bude umístěna v prostoru 
této další stavby a tím ušetří městu na poplatcích za 
ukládání a dopravu, neboť zemina bude potřebná při 
stavbě budoucí. Dokončuje se pomalu i celý etapový 
projekt opravy Starého hřbitova; letos to byl přístupo-
vý chodník a nyní probíhají restaurátorské práce na 

vstupní části.

Jaké máte plány pro další období?
Co nás velmi trápí a se zastupiteli o tom téměř při 

každé příležitosti mluvíme, je nedostatek praktických 
lékařů a zubařů (nejenom) v našem městě. Jako sa-
mospráva nemáme možnost tento stav ovlivnit a stát 
jako garant zdravotní péče to dle našeho názoru nijak 
systémově neřeší; nijak nemotivuje lékaře k působe-
ní v  menších městech. Děkuji všem lékařům, kteří 
v Adamově působí, za jejich obětavou práci.

Plány do dalších let se budou opět významně od-
víjet od ekonomické situace. Půjde i nadále o zajiš-
ťování maximálního množství prostředků pro akce 
spojené s možnostmi rozšíření parkování.

Po celý následující rok nás čeká rekonstrukce že-
lezničního koridoru Brno - Blansko. Z pohledu Ada-
mova jde o nový obousměrný tunýlek cesty na Ptači-
nu, nové nádraží, zcela nové řešení zastávky Adamov 
před A-centrem, protihlukové stěny v téměř celé délce 
tratě. Za sebe mohu říci, že změna bude obrovská, 
myslím, že plně doceněna bude až s odstupem ně-
kolika let. Ještě před nedávnem jsem si myslel, že 
obousměrného tunýlku se hned tak nedočkáme, ale 
jednali jsme opakovaně, vytrvale a nakonec se to po-
dařilo. Velký dík patří investorovi za korektní jednání.
Na mnoha místech budeme pokračovat v květinové 
výzdobě, osazování veřejných zelených ploch stromy 
či okrasnými keři - především tam, kde to inženýrské 
sítě umožňují. A mnoho dalšího, nechte se překvapit. 
Je to naše práce zastupitelů občanů a ti nám příští 
rok vystaví vysvědčení.

Po uvolnění restrikcí koncem jara se podařilo obno-
vit sportovní, kulturní a spolkový život. Které akce 
z této oblasti v Adamově Vás nejvíc zaujaly?

Odpovím trochu jinak. A  to velkým poděkováním 
všem spoluobčanům, kteří drží vše tak nějak ze všech 
sil nad vodou a pracují pro nás ostatní občany měs-
ta v mnoha oblastech školství, volného času, kultury, 
sportu a  spolkové činnosti. Dále pak organizátorům 
akcí, kterým vždy rádi za město Adamov pomůžeme. 
Podporu považuji dlouhodobě za naprostou samo-
zřejmost v našem městě. Stejně tak velmi děkuji za 
spolupráci se společenstvími vlastníků v oblasti veřej-
né zeleně.

Co říci na závěr. Letošní rok nebyl pro nás všech-
ny úplně jednoduchý. Děkuji všem občanům našeho 
města, kteří k  situaci přistoupili s  maximální mírou 
vážnosti, ohleduplnosti a  zodpovědnosti vůči všem 
ostatním.
S DÍKY A S RESPEKTEM K VÁM VŠEM.

Pane starosto, děkuji za rozhovor.
Petr Hanáček
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Nabídka z pokladny 
Městského úřadu Adamov

Pokladna Městského úřadu Adamov nabízí ně-
kolik propagačních materilů, které si můžete za-
koupit v době úředních hodin (pondělí a středa od 
8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00). Patří mezi ně: 

Kalendář na rok 2022
K  nejaktuálnějším produktům k  dostání pat-

ří Kalendář města Adamova na rok 2022, který 
se svými historickými fotografiemi zaměřuje na 

Horku. Kalendář je čtrnáctidenní stojánkového 
formátu (cca A4), lze jej však i zavěsit na stěnu.  
Jeho cena je stanovena na 80,30 Kč.

Vlajka města Adamova
Především pro sportovní kluby je k dispozici tiš-

těná vlajka města Adamova o  rozměrech 100 x 
150 cm. Její cena je stanovena na 850 Kč.

Publikace
K prodeji je také velké množství publikací, mezi 

které patří: Historie Adamova a  jeho strojíren 
v obrazech (660 Kč), Adamov (303 Kč), Přírodním 
rájem adamovským krajem (450 Kč) nebo Ada-
mov – krajem lesů a studánek (439 Kč).

Poděkování
Kulturně informační komise děkuje všem, kteří 

se podíleli na přípravách slavnostního aktu žeh-
nání vlajky města Adamova, který se uskutečnil 
dne 17. listopadu 2021 v  Městkém kulturním 
středisku.

Reportáž z akce je zveřejněna na webu města 
Adamova.

Jan Peterek - nedožitých 80 let
V  lednu si připomeneme 80. výročí narození 

pana Jana Peterka. Jenda nebo Honza, jak ho 
přátelé oslovovali, pro některé také Pedro a mezi 
Skaláky Stopař, se narodil 13. 1. 1942. Byl rodilý 
Adamovák a  v  Adamově také prožil celý život. 
Měl to zde rád, místo ho pojilo se vzpomínkami 
na dětství a  mladá léta. Měl rád své místečko 
ve stráni nad  bytovkou, kde si v malé zahrádce 
vybudoval posezení, odkud mohl pozorovat ada-
movské údolí a posedět zde s přáteli.

V  Adamově Jenda vychodil základní školu 
a nastoupil do Středního odborného učiliště při 
Adamovských strojírnách, kde se vyučil strojním 
zámečníkem. Po vyučení přijal místo v provozu 
10 jako údržbář, později přešel do provozu 50.  
Ve svém oboru byl odborníkem, dovedl si poradit 
s problémy u klasických obráběcích strojů, poz-
ději, kdy se zaškolil u firmy v tehdejším Gottwal-
dově, i u CNC strojů. 

Jenda měl rád kulturu, byl členem několika 
kroužků, které kulturu v Adamově rozvíjely. S His-
toricko-vlastivědným kroužkem se podílel na 
přípravě výstav a vlastivědných akcí. Při výstav-
nické činnosti se objevuje často řada technic-
kých problémů a při jejich řešení bylo na Jendu 
vždy spolehnutí.  Jako člen divadelního kroužku 
vystoupil v  několika hrách a  spolupracoval na 

technických záležitostech představení, vždy byl 
ochoten přiložit ruku k dílu i při přípravě akcí Zá-
vodního klubu ROH atd.

Už 20 let chybí Jenda rodině (zemřel 
11. 2. 2002), kamarádům v Historicko-vlastivěd-
ném kroužku, Skalákům, přátelům a známým. Ti 
všichni při příležitosti obou výročí vzpomínají.

Jaroslav Budiš
předseda Historicko-vlastivědného kroužku
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Vzpomínky

Dne 4. 12. uplynul jeden 
rok, co nás opustil po těžké 
nemoci ve věku 54 let pan 
František Bagin.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel-
ka Miluše a  synové Michal 
a Lukáš.

Dne 23. 12. uplynul rok, co 
mě opustila moje milova-
ná sestra dvojče Anička 
Vágnerová.
Vzpomíná zarmoucená ro-
dina Hynková, Vágnerová, 
Fialová a Veselá.
Kdo jste ji znali a  měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Tolik jsi život miloval a chtěl 
jsi s námi být, osud byl ale 
krutý a nenechal Tě žít.
Dne 30. 12. uplynul první 
smutný rok, kdy nás navždy 
opustil náš syn, bratr a vnuk 
Jan Ševčík.
S  láskou vzpomínají rodiče 
a bratři.

Dne 4. 1. 2022 uplyne osm 
dlouhých roků od úmrtí 
pana Josefa Trundy.
Stále vzpomíná manželka, 
synové a vnuk.

13. ledna uplyne smutný 
rok, kdy nás opustil náš dra-
hý manžel, tatínek, dědeček, 
pan Ladislav Musil.

S  láskou stále vzpomíná 
manželka, dcera a syn s ro-
dinou.

Dne 13. 1. 2022 by se do-
žil 80 let pan Jan Peterek 
a  dne 11. 2. 2022 tomu 
bude 20 let, kdy nás opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 14. ledna uplyne rok od 
úmrtí naší maminky, babič-
ky a prababičky paní Marie 
Procházkové.
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina.

V  neznámý svět odešel jsi 
spát,
zaplakal každý, kdo tě měl 
rád.
Rok uplynul jen bolest trvá
a nedá zapomenout.
Dne 21. ledna uplyne 1. rok, 
kdy nás opustil pan Zdeněk 
Buřík.
Stále vzpomínají manželka 
a syn Zdeněk a dcera Svata-
va s rodinami.

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 
tomu bude již rok, kdy nás 
beze slůvka rozloučení na-
vždy opustil pan Miloslav 
Vrožina.
Za vzpomínku děkuje man-
želka Lenka a  dcery Lenka 
a Dagmar s rodinami.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zná-
mým za projevy soustrasti při úmrtí mé manžel-
ky Zdenky Pokorné.

Manžel Miroslav
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 Máte nízký příjem, ze kterého obtížně hradíte náklady na bydlení, 
na úkor ostatních oblastí života?

 Nezvládáte všechny úkony spojené s péčí o domácnost a bydlení?
 Nevíte si rady při vyplňování formulářů sociálních dávek a nevíte,

co který úřad a kde vyřizuje?
 Vrátil se Vám někdo blízký z nemocnice a nevíte, jak dál?
 Chcete se o někoho sami starat? 
 Máte Vy nebo Vaši blízcí či známí zdravotní potíže (fyzické, 

mentální, psychické) a potřebujete najít vhodnou sociální službu?
 Potřebujete podpořit při náročné životní situaci? 
 Chcete, abychom přišli za Vámi? 
 Potřebujete prostě jen poradit?

V rámci sociální práce tu jsme pro Vás.
Zavolejte, napište, navštivte nás! 

Sociální pracovnice Městského úřadu Adamov:

Markéta Vrtělová, DiS. Andrea Pečinková DiS 
tel. 516 499 625, mob. 605 206 656 tel. 516 499 625, mob. 732 400 777
e-mail: marketa.vrtelova@adamov.cz               e-mail: andrea.pecinkova@adamov.cz

Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru             1. patro dveře č. 24 
tel. 516 499 624, mob. 602 788 015                  budova Pod Horkou 101/2
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Kultura
Slavnostní hodová mše u příležitosti svátku svaté Barbory

Pátého prosince večer navštivil kostel Mikuláš s andělem

Připomínáme:
24. 12. 2021 ve 21:00 hodin Půlnoční mše svatá.
Doprava zajištěna spol. ČAD Blansko - odjezd 
autobusu z Adamova III ve 20:30 hodin a zpět 10 
minut po skončení mše svaté.

25. 12. v 8:00 hodin mše svatá zpívá chrámový sbor
26. 12. v 8:00 hodin mše svatá zpívá schola
31. 12. v 15:00 hodin bohoslužba na poděkování 
za uplynulý rok
1. 1. 2022 v 8:00 hod. mše svatá
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Zlatá zastávka Adamov
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 leden 2022
Téma měsíce: zdravý životní styl.
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Tvoření: výroba krmítek pro ptáčky.
Workshop: šití na šicím stroji.
Beseda: zdravý životní styl.
Dále se budeme věnovat – cvičení a natáčení 
videí. 
Bude se konat Tříkrálová sbírka před Albertem.

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

tové připojení.
• Nevíš si rady se zadanými úkoly, dle možnos-

tí 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 
zastávky.

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/

Zprávy a pozvání z Městského 
kulturního střediska Adamov
Výsledky soutěže pro fotografy amatéry
DOVOLENÁ 2021
Do letošního ročníku soutěže o  nejzajímavěj-
ší snímek z  letošní dovolené bylo přihlášeno 
celkem 21 fotografií. Ty nám představily místa 
a aktivity, které neodmyslitelně patří k dovolené 
jednotlivých soutěžících. Návštěvníci akcí v MKS 
Adamov v listopadu t. r. formou přidělení tří, dvou 
a jednoho bodu rozhodli o trojici vítězů.
Na 1. místě se umístil Miroslav Kašný, 2. místo 
patří Pavlíně Nedvědové a  3. místo Bohumilu 
Kambovi.

1. místo: Miroslav Kašný

Trojice vítězných fotografií:
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2. místo: Pavlína Nedvědová

3. místo: Bohumil Kamba
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Změna provozní doby 
v knihovně MKS Adamov
S ohledem na změnu v dopravě dochází ke změ-
ně v  provozní době knihovny MKS Adamov. Od 
3. ledna 2022 bude knihovna otevřena následov-
ně:

pondělí od 10:00 do 12:00
a dále od 13:00 do 17:45 hodin

úterý knihovna pro veřejnost uzavřena
středa od 13:00 do 15:45 hodin
čtvrtek od 13:00 do 17:45 hodin

pátek od 10:00 do 12:00
a dále od 13:00 do 16:45 hodin

Děkujeme za pochopení a těšíme se s vámi na 
viděnou.

Zveme vás...

 » 13. ledna 2022
Přednáška Alena Žákovské: ZÁŽITKY Z  MÝCH 
CEST
S  cestovatelkou Alenou Žákovskou jste se dří-
ve mohli setkat na mnoha přednáškách a bese-
dách. V  poslední  době jsme o  ní však neměli 
žádné zprávy. Nyní vás proto na přednášce čeká 
povídání o jejích cestách v době, kdy jsme se ne-
viděli.
Začátek v 17:15 hodin v salonku MKS Adamov, 
Ptačina Vstupné 40 Kč.
Bližší informace na plakátech a webu MKS Ada-
mov.

 » 27. ledna 2022
„Pojďte s  námi za pohádkou” - Než si koupíš 
vstupenku
Za dětmi z  MŠ Komenského zavítají Brněnské 
písničkové tetiny Matylda a  Klotylda. Tentokrát 
si pro děti připravily pořad, který seznamuje ty 
nejmenší s tím, jak to chodí v divadle  (divadelní 
žánry, chování diváků, rekvizity, herci, zákulisí).
Začátek v 9:30 hodin sál Společenského centra 
Horka. Vstupné 50 Kč.

Ještě jedno ohlédnutí za 
soutěží Namaluj novoročenku

V  prosinci 2021 jsme ocenili třináct malých 
malířů, kteří si domů odnesli poukaz na nákup 
v obchodním domě dle svého výběru. Společně 
se podíváme na některé z nich.

 »21. – 28. 1. 2022
ZASTAV SE... A VYKROČ
výstava prací Marie Kepákové

Výstavní síň v MKS Adamov, Opletalova 22, 
Ptačina.
Výstavu můžete navštívit v pracovních dnech 
a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin.
Zveme vás na unikátní výstavu tříprsté ma-
lířky Majke, která maluje obrazy jen ze čtyř 
barev, které jsou poslepu vybrány z  krabice 
před začátkem práce na obraze. Její obra-
zy na chvíli doslova zastaví čas, abyste si 
ve svých srdcích mohli najít své „proč“ a žít 
tak třeba  s  úsměvem nejen na tváři. Pojď-
me dát sobě i světu něco „od srdce k srdci“.                                                                                                                                        
Výstava je prodejní.   

7. ledna 2022
OD KLASIKY PO MUZIKÁL s Magdou Vítkovou
Akce začíná v 17:30 hodin v sále MKS Ada-
mov, Opletalova 22.
Vstupné dobrovolné.
Na akci můžete podpořit Tříkrálovou sbírku.
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Splnění přání malým autorů novoročenek

A z dalších akcí Městského kulturního střediska Adamov:

Výstava prací adamovských výtvarníků Předvánoční medové zastavení
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Ze školních tříd
Čas adventní…

Tak jako každý rok, tak i  letos se celá naše 
školka poctivě připravovala na ty nejkrásnější 
svátky v roce, Vánoce. 

Celou školku i její okolí zasypaly papírové sně-
hové vločky, sněhulák hlídal u dveří a školkou se 
nesla vůně jehličí. Celý advent děti připravovaly 
dárečky a přáníčka pro rodiče a pro babičky a dě-
dečky z Domova s pečovatelskou službou.

Aby nám čekání lépe ubíhalo, navštívil nás 
Krejčík Honza a spolu s Mikulášem, čertem a an-
dělem nám předvedli svou krásnou pohádku. 
A za to, že děti celou dobu vzorně poslouchaly, 
dostaly od Mikuláše nadílku.

Děti ze třídy „Motýlků“ vystoupily se svým pro-
gramem při slavnostním zapálení 3. adventní 
svíce v MKS.

Jelikož děti byly celý rok hodné, nebo se to 
o  aspoň snažily, čekaly je pod vánočními stro-
mečky ve školce dárečky. 

Celá mateřská školka z ulice Komenského pře-
je dětem, rodičům a všem obyvatelům Adamova 
krásné svátky plné pohody a štěstí.

Alena Pavloňová Neumanová
MŠ Komenského 6
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Ze sportu
Indoorový turnaj v pétanque

Pétanquový spolek Fenyx Adamov uspořádal v so-
botu 20. 11. 2021 ve sportovní hale za podpory města 
Adamova 1. adamovský indoorový turnaj v pétanque.

Pro uspořádání turnaje musela být dodržena 
všechna aktuální bezpečnostní opatření.

Úvodního slova se ujal adamovský pan starosta 
Roman Pilát a účastníky turnaje přijel přivítat osobně 
i prezident pétanquových spolků ČR Petr Stoklásek.

Moderování celého turnaje se zhostila členka Feny-

xu Soňa Karásková.
O zapůjčení speciálních indoorových koulí, o rozlo-

sování do jednotlivých týmů a o losování jednotlivých 
kol se postaral Libor Horák ze spolku BePec. Hrálo se 
na čtyři kola.

Dle dosažených výsledků byl sestaven žebříček 
a první čtyři týmy hrály o celkového vítěze, zbylé týmy 
o pořadí.

1. místo: Iva Horáková, Petr Janík, Dušan Kočí.
2. místo: Simona Donáczi, Libor Horák, Juraj Hra-

bovský.

Přání
Konec roku s  sebou přináší bilancování. Co 

jsme zvládli, co nám udělalo největší radost, kde 
máme naopak rezervy. V  životě školky máme 
roky dva. Kromě kalendářního i rok školní. A pro-
tože můj život je z velké části ten školkový, budu 
bilancovat tímto směrem. V září jsme měli všich-
ni spoustu plánů, nápadů, vizí. Bohužel netrvalo 
dlouho a vše se zbortilo jako domeček z karet. 
Nezbývalo, než karty srovnat zpátky do balíčku, 
trochu zamíchat a znovu rozdat. Nastalo období 
jistých nepopulárních kroků, které se jistě mno-
hým rodičům nelíbily a připadaly jim špatné, ne-
logické a zbytečné. Ale můžete mi věřit, že byly 
vždy nutné a vedly po cestě nejmenšího zla. Na-
stalo období improvizace a my si na vlastní kůži 
vyzkoušeli být stoprocentně flexibilní, okamžitě 
reagovat na každodenní změny, přizpůsobit pro-
gram a snažili se přesto přese všechno neztrácet 
optimismus a úsměv na rtech. Učitelky, provozní 
personál, chápající rodiče a děti.

  Od září nám ve školce probíhá Malá technická 
univerzita, kde si děti hrají na architekty, navrhují 

celá města nebo třeba staví mosty. Zvládli jsme 
kouzelníka, pohádky v  MKS, vánoční předsta-
vení ve školce, potěšit se s canisterapeutickým 
pejskem, zájezd do blanenského kina, focení, 
pečení, vzdělávání, tvoření, tancování, zpívá-
ní, povídání a  hlavně spoustu, spoustu hraní. 
Takže když to sečtu a podtrhnu. Na to, že nám 
okolnosti příliš nepřejí a válí se nám klacky pod 
nohama, tak jsme zažili několik krásných týdnů. 
A jak mám ve zvyku, stále věřím, že tentokrát už 
se doopravdy začne vše obracet k  lepšímu. Že 
nám ten následující rok přinese velké množství 
radosti, legrace, zdraví a štěstí. Víc než kdy jindy 
je potřeba si to vroucně přát a nechat svá přání 
letět vysoko do mrazivého nebe ke hvězdám. Víc 
než kdy jindy je potřeba soustředit se na to, co je 
důležité, a nepřipouštět si zbytečně nic, co nám 
bere energii. Já nám všem k tomu přeji hodně sil. 
Krásné vánoční svátky a do nového roku zůstá-
vejme zdraví.

Mgr. Ivana Drlíková
MŠ Jilemnického
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3. místo: Tereska Kejíková, Jiří Karásek, Luboš Mar-
ček.

Z našich hráčů se nejlépe umístila právě Tereska 
Kejíková na třetím místě, na pátém Zdeněk Handl, na 
šestém Růžena Hromková, sedmá Jarka Straková, 
osmá Soňa Karásková a Kamil Řeřucha, devátý Jiří 
Němec a dvanáctá Jarka Kuchařová. Celý turnaj pro-
běhl v přátelském duchu a pohodě

Přání účastníků, že by rádi přijeli příště znovu, se 
budeme snažit vyslyšet a turnaj příští rok opět uspo-
řádat.

Poděkování patří městu Adamovu zastoupenému 
panem starostou Romanem Pilátem za poskytnutí 
podpory a věcných darů, bez kterých by se celá akce 
nemohla uskutečnit, Liboru Horákovi za zapůjčení 
speciálních koulí určených pro indoor hru a naloso-
vání celého turnaje, hráčkám a  hráčům Fenyxu za 
pomoc při přípravě a organizaci turnaje, panu Mirkovi 
Svědínkovi za zajištění skvělého občerstvení.

Největší díky patří ale panu Jiřímu Němcovi st., kte-
rý byl „srdcem“ celého turnaje. Bez jeho práce a nad-
šení pro hru by se turnaj vůbec neuskutečnil.

Obrázky z tohoto turnaje i další informace z naší 
činnosti najdete na webových stránkách http://feny-
x-petanque.cz/

Do nového roku 2022 přejí hráči spolku FENYX Pé-
tanque Adamov všem obyvatelům města Adamova 
vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a veselou, sportovní 
mysl.

Rádi se s Vámi sejdeme na jaře a hlavně v létě při 
sportovních aktivitách v pétanque na našich hřištích 
u řeky Svitavy. 

Soňa Karásková a Jiří Hromek

Střípky z historie 
adamovského sportu, 54. díl

V tomto seriálu jsem již prošel všemi sporty, které 
se v Adamově alespoň na nějaký čas uchytily. U prv-
ních dvou – tenisu a fotbalu, tedy těch nejdříve svazo-
vě soutěžně angažovaných, jsem pojednání skončil 
v padesátých letech, u zbývajících jsem pokračoval 
až téměř do současnosti. U fotbalu je sportovní dění 
z let 1956 až 2010 popsáno v brožuře vydané oddí-
lem u příležitosti 80 let jeho existence. Vše podstatné 
z  jejího textového obsahu najdete v  Adamovském 
zpravodaji z roku 2010 v číslech 5 až 12. V případě 
tenisu novodobější historii doplním, tu starší nalez-
nete v předchozích dílech těchto historických střípků 
publikovaných v číslech 2 a 3 Zpravodaje v roce 2017.

Příprava na obnovení oddílu tenisu v Adamově pro-
bíhala od léta roku 1971, k jeho ustavení při Spartaku 
došlo 15. března 1972. Více než čtyř desítkou přítom-
ných byl zvolen předsedou výboru oddílu Miloš Luner, 

který se s B. Trkanem nejvíce zasloužil o jeho znovu-
založení. Protože touto dobou ve městě neexistoval 
tenisový kurt, byla s bílovickými tenisty domluvena na 
jeden den v týdnu příprava adamovských hráčů v je-
jich areálu. Především na základě vzájemných utkání 
byl sestaven oddílový žebříček tenistů v pořadí Jaro-
slav Kavan, M. Luner, Jaroslav Ševčík, Tibor Minarik, 
Herbert Zelinka, Miroslav Konečný a Milan Bohatec.

V roce 1973 byla sehrána přátelská utkání s B-týmy 
Metry Blansko a Sokola Letovice, která obě skončila 
nerozhodně 3:3. Hrálo se bez účasti žen, neboť ada-
movský oddíl zatím žádnou hráčku neměl. Z mužů 
v utkáních nastoupili V. Opletal, T. Minarik, M. Luner, 
M. Bohatec, M. Konečný a Blažek.

Významným dnem pro oddíl byl 9. květen 1974, kdy 
byl uveden do provozu jeden antukový kurt. Nacházel 
se na Kolonce v  sousedství hrací plochy pro háze-
nou. V červenci byl na něm odehrán I. ročník turnaje 
ve čtyřhrách za účasti hráčů Sokola Letovice, Metry 
Blansko, Sokola Bílovice n. Sv. a Spartaku Adamov. 
Oddílový přebor určil následující pořadí hráčů – T. Mi-
narik, M.  Luner, J.  Ševčík, J.  Kavan, Jan Fiala, Ivan 
Štrajt, M. Bohatec a H. Zelinka.

Druhého  ročníku turnaje mužů ve čtyřhrách se 
v roce 1975 zúčastnilo 16 dvojic ze 7 oddílů. Do sou-
těže o  titul přeborníka oddílu se zapojilo 19  hráčů. 
Loňské vítězství v ní obhájil T. Minarik, který ve finále 
porazil H. Zelinku. Oba spolu zvítězili ve čtyřhře, v níž 
soutěžilo 9 dvojic.

Turnaj ve čtyřhrách otevřený hráčům mimoada-
movských oddílů a přebor oddílu v singlu byly hlavní-
mi soutěžními akcemi i v letech 1976 a 1977. V roce 
1976 se stal přeborníkem Leopold Čák, poraženým 
finalistou byl T.  Minarik a  semifinalisty H.  Zelinka 
a  J.  Fiala. Ve finále čtyřhry zvítězila dvojice Šinde-
lář-Štrajt. O  rok později si titul přeborníka vybojoval 
H. Zelinka, který v souboji o něj porazil J. Fialu. V se-
mifinále skončili M. Bohatec a L. Čák. V srpnu roku 
1977 byla zahájena výstavba současných dvou teni-
sových dvorců v Adamově II na louce u řeky Svitavy.

Rok 1978 se vydařil dvojici H.  Zelinka, M.  Luner. 
V  místním pátém ročníku tenisového turnaje ve 
čtyřhrách i na prvním okresním přeboru v tenise se 
probojovali do semifinále a vyhráli turnaj oddílového 
přeboru. Na zmíněném okresním přeboru neuspěli 
oba v  utkáních o  postup do čtvrtfinále jednotlivců. 
V oddílovém přeboru zvítězil M. Luner nad mladým 
talentovaným Alešem Košťálem, na jejich raketách 
skončili v semifinále J. Ševčík a Šindelář.

Před zahájením sezóny 1979 složili trenérské 
zkoušky IV. stupně Ivanové Štrajt a Vojta. Na turnaji 
okresního přeboru jednotlivců mohlo startovat pět 
adamovských hráčů, z  nichž dva se probojovali do 
druhého kola. Přeboru oddílu Spartaku Adamov se 
zúčastnilo 14  hráčů. Jediným neporaženým zůstal 

http://fenyx-petanque.cz/ 
http://fenyx-petanque.cz/ 
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• Prodám kombinovaný kuchyň. sporák (plyn 
+ el. trouba) stáří 4 roky, málo použivaný, cena 
dohodou tel. 607972814.

• Přispějte k  tvorbě webu http://www.
adamovaokoli.cz, napište na adamovaokoli@
email.cz nebo volejte na tel. 720 562 782. 
Poslat můžete staré fotky Adamova nebo z jeho 
okolí, předávat další materály, vzpomínky apod. 
Podělte se o  zajímavé informace, které přispějí 
k uchování starého Adamova v paměti.

Inzerce

H. Zelinka, který ve finále zvítězil nad Šindelářem. Ve 
čtyřhře byla nejlepší dvojice I. Štrajt a J. Fiala. Do šes-
tého ročníku tenisového turnaje ve čtyřhrách se za-
pojilo 14 dvojic z 9 oddílů. Adamovský pár M. Luner 
a H. Zelinka byl vyřazen ve druhém kole. Rok poté, co 
byl založen okresní svaz tenisu, byla zorganizovaná 
okresní zkrácená soutěž smíšených družstev dospě-
lých. Za družstvo v ní do 6 zápasů nastupovali 3 muži 
a 1 žena. Tento formát umožnil odehrát utkání i na je-
diném tenisovém dvorci. Adamov obsadil v konečné 
tabulce této soutěže 3. místo za družstvy B a C Metry 
Blansko. Za ním skončily týmy MŠLZ Rájec, Sokola 
Letovice B a Křtin. V adamovském družstvu se vystří-
dali I. Štrajt, M. Luner, H. Zelinka, Jiří Dvorský, M. Boha-
tec a Věra Krabičková.

Z  let 1980 a 1981 jsem dohledal pouze v okres-
ním týdeníku výsledky okresní zkrácené soutěže 
smíšených družstev dospělých. Adamov do nich 
postavil dvě družstva, jejich složení však uvedeno 
nebylo. A nevedla si špatně. V roce 1980 skončila na 
2. a 3. místě ze šesti soutěžících družstev a v násled-
ném roce na 2. a 6. místě devítičlenné tabulky. Vždy 
zvítězilo C družstvo Metry Blansko, s nímž adamov-
ské A-čko v roce 1981 dokázalo remizovat.

V roce 1982 byly především otevřeny dne 14. srpna 
dva nové tenisové kurty v nynějším areálu oddílu. Stalo 
se tak před zahájením 9. ročníku turnaje ve čtyřhrách, 
jehož se zúčastnilo celkem 21 dvojic. Ze sedmi ada-
movských postoupily do druhého kola páry M. Boha-
tec – J. Fiala a I. Štrajt – H. Zelinka. Oddíl se přihlásil 
do jedné ze dvou skupin přeboru II. třídy dospělých, 
v  němž startovala družstva z  okresů Brno-venkov, 
Blansko a Vyškov. Adamov se umístil uprostřed ta-
bulky na 4. místě. Jeho barvy hájili I. Štrajt, H. Zelinka, 
M. Luner, M. Bohatec, J. Fiala, A. Košťál, Zdeněk Ople-
tal, Lenka Straková, Miluše Podaná, Mette Dvorská 
a V. Hlavsová, za svobodna Krabičková. Přeborníkem 
jednoty se stal J. Fiala, který ve finále porazil loňské-
ho vítěze I. Štrajta. Do semifinále postoupili M. Boha-
tec a H. Zelinka. Byl zahájen výcvik mládeže, o který 
se starala zejména L. Straková, pomáhali jí I. Štrajt 

a J. Fiala. Na výroční členské schůzi byl ustaven nový 
výbor oddílu, jehož předsedou byl zvolen M. Konečný.

V sezóně 1983 zveřejnil oddíl jen referát o turnaji 
o přeborníka oddílu tenisu. Zúčastnilo se jej ve dvou-
hrách celkem 32 hráčů, ve čtyřhrách se utkalo deset 
dvojic. Ve finále předčil I. Štrajt J. Fialu, v semifinále 
ještě hráli Opletal a Oujeský. V soutěži dvojic byli nej-
lepší I. Štrajt s H. Zelinkou.

V roce 1984 se zapojila do dlouhodobých soutěží 
dospělých dvě družstva adamovského oddílu. A-č-
ko hrálo ve skupině A meziokresní soutěže a B-čko 
ve zkrácené okresní tenisové soutěži, v níž se hrála 
utkání o 6 zápasech. Za první tým nastupovali I. Štrajt, 
H. Zelinka, M. Bohatec, Z. Opletal, J. Fiala, J. Dvor-
ský, L.  Straková a  Jiřina Troubilová, sestava B-čka 
nebyla ve zveřejněných zprávách uvedena. Většina 
utkání A-týmu byla vítězných, B-tým si vedl se střída-
vými úspěchy. Oddílový přebor při neúčasti J.  Fialy 
a Z. Opletala vyhrál I. Štrajt před H. Zelinkou, v semi-
finále skončili M. Bohatec a Pop. Ze šesti startujících 
dvojic byla nejlepší tvořená I. Štrajtem a H. Zelinkou. 
Pořadí korespondovalo s umístěním hráčů v okres-
ním žebříčku roku 1984 – 14. místo I. Štrajt, 17. až 
22. místo Z. Opletal a J. Fiala, 28. až 32. místo H. Ze-
linka. Z žen byla nejvýše na 8. až 11. místě L. Strako-
vá. V srpnu proběhl jedenáctý ročník turnaje čtyřher 
o  putovní pohár ZVS Adastu Adamov, kterého se 
zúčastnilo 20 dvojic z devíti oddílů Jihomoravského 
kraje.

-dtk-

Děkujeme za spolupráciDěkujeme za spolupráci
a podporu v roce 2021a podporu v roce 2021

Přejeme klidné,Přejeme klidné,
pokojné vánocepokojné vánoce

a úspěšný rok 2022a úspěšný rok 2022
naplněný zdravím,naplněný zdravím,
štěstím a pohodouštěstím a pohodou

FK AdamovFK Adamov
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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 31.1.20221 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.cz15

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). 87 % DOMŮ PŘEPOJENO
NA GIGABITOVOU SÍŤ

AUTOMATICKÝ BONUS
ZDARMA BEZ PŘÍPLATKU

PRO UŽIVATELE TARIFU
STANDARD 100/100

Wi-Fi
?

roků
s vámi

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

ŠŠIITTÍÍ  AA  OOPPRRAAVVYY  

TTEEXX..  GGAALLAANNTTEERRIIEE,,  KKOORRÁÁLLKKYY,,  BBIIŽŽUU,,  OODDĚĚVVYY,,  LLÁÁTTKKYY,,  PPAAPPÍÍRRNNIICCTTVVÍÍ  

                                                        UU  PPOOUUTTNNIIKKAA--JJAANNAA  VVOOŠŠKKEERRUUŠŠOOVVÁÁ  

                                                          AADDAAMMOOVV  ČČ..  PP..  445544  

NNOOVVÁÁ  OOTTVVÍÍRRAACCÍÍ  DDOOBBAA::  oodd  1199..  11..  22002222

PPOO::  1100..0000--1122..0000,,  1144..0000--1166..0000                                                              SSTT::  77..0000--1122..0000,,  1144..0000--1199..0000  

ÚÚTT::  1100..0000--1122..0000,,  1144..0000--1166..0000                                                                ČČTT::                                            1122..0000--1177..0000  

((PPOO  aa  ÚÚTT  ppoouuzzee  pprrooddeejj  zzbboožžíí  aa  ZZáássiillkkoovvnnaa!!!!!!))                                                                  PPÁÁ::                                            1122..0000--1177..0000  

PPoožžeehhnnaannéé  vváánnooččnníí  ssvvááttkkyy  aa  cceellýý  ppřřííššttíí  rrookk!!  

24. 12. 2021- 18. 1. 2022 ZAVŘENO; od ledna NOVÁ SLUŽBA pro vás: ZÁSILKOVNA příjem, výdej zásilek 

tel.: 774 342 291, e-mail: u.poutnika@seznam.cz, web: www.sitiupoutnika.cz 


