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Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova

Na 19. zasedání Zastupitelstva města Ada-
mova konaném dne 15. 12. 2021 Zastupitelstvo 
města Adamova vzalo na vědomí zápis z 18. jed-
nání Finančního výboru, které se konalo dne 
13.  12. 2021, a  zápis z  12. jednání Kontrolního 
výboru, které se konalo dne 1. 12. 2021.

Zastupitelstvo města Adamova schvalilo uza-
vřít navržené dohody o  provedení práce mezi 
městem Adamov a  PhDr. Jaroslavem Budišem 
a  RNDr. Karlem Truhlářem pro rok 2022 s  plat-
ností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Dále byl schválen Dodatek č. 4 Smlouvy o za-
jištění financování systému IDS JMK.

Byla schválena Kupní smlouva č. 02/2021/
BJ na prodej bytové jednotky č. 347/21 v byto-
vém domě č. p. 347 v k. ú. a obci Adamov, Kupní 
smlouva č. 03/2021/BJ na prodej bytové jednot-
ky č. 346/19 v  bytovém domě č. p. 346 v  k. ú. 
a obci Adamov a Kupní smlouva č. 05/2021/BJ 

na prodej bytové jednotky č. 346/21 v bytovém 
domě č. p. 346 v k. ú. a obci Adamov.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo roz-
počtové opatření č. 10/2021.

Byl schválen odpis nedobytných a nevymaha-
telných pohledávek dle zápisu.

Dále byla schválena Obecně závazná vyhláška 
č. 3/2021 a Obecně závazná vyhláška č. 4/2021.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo Roz-
počtové provizorium na období leden–únor 2022.

Byly schváleny Pravidla pro používání Sociální-
ho fondu zaměstnanců města Adamov.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo změ-
nu Dotačního programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu 
sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2019 
– 2022 spočívající v úpravě Přílohy č. 2 – Žádost 
o dotaci, a také změnu Dotačního programu pro 
poskytování dotací z  rozpočtu města Adamova 
na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnero-
vých stání v okolí bytových domů na pozemcích 
ve vlastnictví města Adamova na období 2019–

Zprávy z radnice

Termín konání Akce Pořadatel

So 29. 1. 13:45 Hokej muži: Spartak Adamov – Laviny Blansko Spartak Adamov, z. s., 
oddíl ledního hokeje

Čt 3. 2. 17:15 Přednáška Aleše Svobody – Tentokrát o Orlí 
ulici v Brně MKS Adamov

So 5. 2. 8:32 Vycházka NS Rajhradsko Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl

Ne 6. 2. 17:00 Hokej muži: HC Veverská Bítýška – Spartak 
Adamov

Spartak Adamov, z. s., 
oddíl ledního hokeje

So 12. 2. 17:00 Hokej muži: HC Zastávka – Spartak Adamov Spartak Adamov, z. s., 
oddíl ledního hokeje

Ne 13. 2. 18:00 Zájezd do MDB na představení „Sněhurka a já“ MKS Adamov

So 19. 2. 9:02 Vycházka Arboretum Řícmanice Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl

So 19. 2. 16:00 Zájezd: Planetárium Brno pro nejmenší... MKS Adamov

So 5. 3. 6:30 Turistický pochod a cyklojízda Adamovské 
vyhlídky Akce v okolí

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 on-line

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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2022 spočívající v úpravě Přílohy č. 1 – Žádost 
o dotaci, které jsou v souladu s novelizací záko-
na č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpi-
sů.

Na závěr byl schválen Dodatek č. 4 k vnitřnímu 
předpisu č. 2/2015  Poskytování cestovních ná-
hrad s účinností od 1. 1. 2022.

Z jednání Rady města Adamova
Na 61. jednání Rady města Adamova kona-

ném dne 16. 11. 2021 Rada města Adamova 
vzala na vědomí zápis z 2. schůze Komise MHD, 
která se konala dne 4. 11. 2021.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí 
doručené žádosti o  opětovnou možnost úpravy 
nájemného nebytových prostor z důvodu pande-
mie COVID–19 a  uložila odboru SMM připravit 
návrhy dodatků smluv k projednání.

Rada města Adamova schválila zadávací do-
kumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce zadávanou v otevřeném podlimit-
ním řízení s  názvem: „Vybudování parkovacího 
domu v Adamově – 1. etapa“.

Byl schválen navrhovaný stavební záměr „Kab. 
smyčka NN, Dvořák“, v souvislosti s  touto stav-
bou byla schválena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti mezi městem Adamov a fy 
EG.D, a. s.

Rada města Adamova schválila Plán inventur 
města Adamova pro rok 2021.

V  návaznosti na stavbu „Adamov, kabel NN, 
Hloušek“ byla schválena Smlouva o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Adamov a fy EG.D, 
a. s.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vědo-
mí změnu rozpisu rozpočtu č. 17/2021 a schváli-
la změnu rozpisu rozpočtu č. 18/2021.

Na 62. jednání Rady města Adamova kona-
ném dne 30. 11. 2021 Rada města Adamova 
vzala na vědomí zápis z  31. zasedání Kulturně 
informační komise, které se konalo dne 16. 11. 
2021, a zápisy ze 13. a 14. schůze Likvidační ko-
mise, které se konaly 1. 11. a 18. 11. 2021.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o poskytování právních služeb s plat-
ností 1. 1. 2022 –  31. 12. 2022 mezi městem 
Adamov a  firmou Skoumal a  Pilný, advokátní 
kancelář, s. r. o.

Dále Rada města Adamova jmenovala členy 
Školské rady ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové or-
ganizace, Komenského 4, Adamov Bc. Romana 
Piláta, MBA, Ing. Petra Kupku a Mgr. Janu Buri-
anovou.

Byl schválen vzor Dodatku Smlouvy o  nájmu 
bytu č. xx/xxxx/B ze dne xxxx na období 1. 1. 
2022 – 31. 12. 2022 pro byty na ul. Komenské-
ho 322/6 v  Adamově a  vzor Dodatku Smlouvy 
o nájmu bytu č. xx/xxxx/B zvláštního určení na 
období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. V souvislosti 
s tím bylo také schváleno uzavření dodatků pro 
byty na ul. Komenského 322/6 a  Komenského 
328/1 v Adamově.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 
1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2013, uzavřené mezi 
městem Adamov a firmou KOCMAN envimonito-
ring, s. r. o.

Dále byla schválena výpověď Smlouvy o nájmu 
pozemku na umístění reklamního panelu firmě 
HEPA, s. r. o.

Byl schválen Ceník nájemného reklam na 
lampách veřejného osvětlení a  byla schválena 
Smlouva o pronájem sloupů veřejného osvětlení 
– vzor. V souvislosti s  tím byla svěřena s účin-
ností od 1. 1. 2022 odboru správy majetku města 
působnost rozhodování o uzavírání smluv o pro-
nájmu sloupů veřejného osvětlení za účelem 
umisťování reklam na lampách veřejného osvět-
lení v Adamově

Rada města Adamova schválila termíny sva-
tebních obřadů na rok 2022 dle přílohy. Součas-
ně Rada města Adamova schválila obřadní síň 
Městského úřadu Adamov jako úředně určenou 
místnost pro konání svatebních obřadů.

Byly schváleny Pravidla pro hlášení v  měst-
ském rozhlase a pravidla pro zveřejňování infor-
mací a inzerce v Adamovském zpravodaji.

Rada města Adamova schválila změnu odpi-
sového plánu Základní školy a  mateřské školy 
Adamov, příspěvkové organizace, na rok 2021, 
která představuje zvýšení odpisů o 7.675,77 Kč 
na částku 1.407.542,93 Kč.

Dále Rada města schválila rozpočet na rok 
2022 a  střednědobý výhled rozpočtu na roky 
2023 a  2024 Základní škole a  mateřské škole 
Adamov, příspěvkové organizaci a  Městskému 
kulturnímu středisku Adamov, příspěvkové orga-
nizaci.

Bylo schváleno zapojení Základní školy a ma-
teřské školy Adamov, příspěvkové organizace, 
do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách v  Jihomorav-
ském kraji“.

Rada města Adamova schválila Strategický rá-
mec MAP – seznam investičních priorit ZŠ a MŠ 
Adamov, příspěvkové organizace, Komenského 
4, Adamov.

Byla schválena Smlouva o  sdružených služ-
bách dodávky elektřiny č. 211180011156 na rok 
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2022 se společností innogy  Energie, s. r. o.
Na závěr byl schválen program 19. zasedání 

Zastupitelstva města Adamova, které se bude 
konat ve středu 15. prosince 2021.

Na 63. jednání Rady města Adamova kona-
ném dne 15. 12. 2021 Rada města Adamova 
vzala na vědomí zápis z 32. zasedání Kulturně in-
formační komise, které konalo dne 13. 12. 2021.

Byl schválen Dodatek č. 12 ke Smlouvě o do-
dávce tepelné energie v roce 2022 mezi společ-
ností Adavak, s. r. o., Nádražní č. p. 455, Adamov 
a městem Adamov.

Dále byl schválen Dodatek č. 11 Smlouvy o ná-
jmu bytu č. 02/2011/B a Dodatek č. 10 Smlouvy 
o nájmu bytu č. 04/2011/B.

Rada města Adamova v souladu se zněním čl. 
4 Pravidel pro poskytování nájmu bytů v  Domě 
s pečovatelskou službou v majetku města Ada-
mova bere na vědomí pořadí žadatelů o  byt 
v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komen-
ského 1, Adamov, sestavené pověřenou pracov-
ní skupinou dne 7. 12. 2021 a schválila Smlou-
vu o  nájmu bytu zvláštního určení č. 3/2021/B 
k bytu č. 36 v DPS.

V souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada 
města Adamova schválila Přílohu č. 10 k  vnitř-
nímu předpisu č. 10/2011 Pravidla pro zajištění 
přístupu k informacím – Sazebník úhrad nákladů 
spojených s  poskytováním informací platný do 
31. 12. 2022.

Ke smlouvě o umístění zařízení – mobilní zá-
kladnová stanice na ul. Komenského 6, která je 
uzavřena se společností CETIN, a. s., byl schvá-
len Dodatek č. 5.

Byly schváleny dodatky č. 6 a  7 Smlouvy č. 
01/2017/O o zajištění městské hromadné dopra-
vy v  Adamově č. 01/2017/O  (víkendové spoje) 
a Dodatky č. 12 a 13 ke Smlouvě o zajištění měst-
ské hromadné dopravy v Adamově č. 01/2014/O.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu 
rozpisu rozpočtu č. 19/2021 a schválila změnu 
rozpisu rozpočtu č. 20/2021 a  Rozpočtového 
opatření č. 10/2021 a č. 11/2021.

Dále Rada města Adamova schválila vnitřní 
předpis Zásady pro používání Sociálního fondu 
zaměstnanců města Adamov.

Byla schválena Smlouva o zřízení místa zpět-
ného odběru se spol. ECOBAT, s. r. o.

Rada města neschválila záměr pronájmu 
pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. a obci Adamov, 
schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 
542/1 v k. ú. a obci Adamov a schválila nájemní 
smlouvu se společností Zásilkovna, s.r.o.

Dále byly schváleny dodatky smluv o  nájmu 

nebytových prostor č. 02/2009/SN, 04/2006/SN, 
04/2004/SN, 03/2013, 24/2004/SN a 01/2014/
SN.

V souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byla 
schválena Smlouva o  dílo, uzavřená mezi měs-
tem Adamov a  firmou UPS Technology, spol. 
s  r.o., která zajišťuje pravidelný roční servis zá-
ložního zdroje UPS.

V  souladu s  ust. § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, Rada města Adamova schválila vnitřní 
předpis č. 4/2021 o ochraně osob a  jmenovala 
osobu pověřenou k řešení postupu dle vnitřního 
předpisu č. 4/2021.

Na závěr Rada města Adamova schválila při-
jetí účelové neinvestiční dotace z MV na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 
2021 ve výši 21.600 Kč na základě Rozhodnutí 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím 
prostřednictvím kraje.

Na 64. jednání Rady města Adamova kona-
ném dne 30. 12. 2021 Rada města Adamova 
schválila v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mimořádnou 
odměnu za 2. pololetí roku 2021 řediteli příspěv-
kové organizace Základní škola a mateřská ško-
la Adamov, zřizované městem Adamov.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  1. 1. 2022  Jiří Suchý, 75 roků
  2. 1. 2022  Jana Gregorovičová, 75 roků
  4. 1. 2022  Libuše Matulová, 81 rok 
  4. 1. 2022  Marie Rybárová, 70 roků 
  7. 1. 2022  Leopold Pilař, 86 roků
15. 1. 2022  Marie Oujeská, 89 roků
16. 1. 2022  Jaroslava Burgetová, 75 roků
18. 1. 2022  Vratislav Nosek, 80 roků
22. 1. 2022  Libuše Moserová, 81 rok
22. 1. 2022  Marie Rerychová, 88 roků
23. 1. 2022  Bedřich Hájek, 89 roků
23. 1. 2022  Jan Ludvík, 82 roky
26. 1. 2022  Zdeňka Seredová, 70 roků
29. 1. 2022  František Novák, 89 roků
31. 1. 2022  Václav Čák, 70 roků

Úmrtí
16. 12. 2021  Jiří Audy, roč. 1955
18. 12. 2021  Marie Lončeková, roč. 1943
19. 12. 2021  Karel Press, roč. 1930
23. 12. 2021  Marie Kostelecká, roč. 1931 
30. 12. 2021  Alžběta Hofbauerová, roč. 1932 
  2. 1. 2022  Zdeňka Skoupá, roč. 1940 
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  7.   1. 2022  Vlasta Drbalová, roč. 1942  
  8.   1. 2022  Dana Spáčilová, roč. 1955
  8.   1. 2022  Vlasta Doláková, roč. 1918  
12.   1. 2022  Jana Krumlová, roč. 1956

Poděkování
Tak jako již tradičně proběhla začátkem měsí-

ce ledna 2022 i v Adamově Tříkrálová sbírka, kdy 
bylo možno do 10 pokladniček přispět libovolnou 
finanční částkou. Sbírka se konala již za standard-
ních podmínek oproti roku 2021, kdy z  důvodu 
pandemické situace musela být jen online formou. 
Oblastní charita Blansko velmi děkuje všem lidem, 
štědrým dárcům, kteří přispěli jakoukoliv finanční 
částkou v rámci Tříkrálové sbírky. Bez vás, dárců, 
by sbírka nemohla být. Velký dík pak patří i tříkrá-
lovým koledníkům, kteří se v tomto zimním sychra-
vém počasí vypravili koledovat do adamovských 
ulic. Výtěžek z TKS se v Adamově každoročně pra-
videlně navyšuje, což naznačuje, že je zde mnoho 
lidí, kterým není lhostejná nepříznivá či složitá situ-
ace druhých lidí, kterým štěstí nepřálo.

Záměrem Tříkrálové sbírky 2022 z  vybraných 
finančních prostředků je jejich využití na podporu 
těchto vybraných projektů, kde Vaše peníze po-
mohou:
• mobilnímu hospici svatého Martina,
• seniorům a zdravotně postiženým lidem v re-

gionu,
• rodinám s dětmi v nouzi,
• charitní záchranné síti – pomoc nejpotřebněj-

ším v regionu ve spolupráci s farnostmi, měs-
ty a obcemi,

• pořídit auta pro pečovatelky a zdravotní sestry 
na cesty do domácností lidí v regionu.

Celkem bylo v Adamově letos vybráno 60.712 Kč. 
Ještě jednou všem velmi děkujeme.
Více fotografií naleznete na webu města Ada-

mova.
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  Poplatkové období 2022
Zastupitelstvo města Adamova na svém 19. 

zasedání konaném dne 15. 12. 2021 schválilo 
zrušení sazby poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Ostatní výše 
sazeb poplatků zůstávají nezměněny. 

Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo 
v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov 
v  úřední hodiny Po, St 8:00–12:00, 13:00–17:00 
hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek 
a  pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na 
účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné 

číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), 
SS = viz. poplatky v uvedené tabulce.

PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A  SPECIFIC-
KÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI 
ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BU-
DOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

* důchodce: osoba, která je poživatelem inva-
lidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu – tuto skutečnost je nutné 
ohlásit a prokázat do 30 dnů od vzniku nároku na 
osvobození nebo úlevu, jinak nárok na osvobození 
nebo úlevu zcela zaniká.

Odbor ekonomický

Název poplatku Splatnost Sazba poplatku Poznámka

Poplatek ze psů za 1. psa
za 2. a každého 

dalšího psa téhož 
držitele

SS 1341002022

rodinný dům
30. 6. 2022 300 Kč 450 Kč
30. 6. 2022 150 Kč 225 Kč Osoba starší 65 let
30. 6. 2022 150 Kč 225 Kč Důchodce *

ostatní místa
30. 6. 2022 700 Kč 1 000 Kč
30. 6. 2022 200 Kč 300 Kč Osoba starší 65 let
30. 6. 2022 200 Kč 300 Kč Důchodce *

Zahrádky 31. 1. 2022 dle uzavřené smlouvy SS 10122131

Události ve městě
Fotoreportáž z rekonstrukce nádraží

5. ledna 2022

foto:  Lukáš Malý, více fotek na facebooku Adamova a okolí galerie Rekonstrukce železnice.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=adamovaokoli&set=a.10161166491875730
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7. ledna 2022

9. ledna 2022
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12. ledna 2022

20. ledna 2022
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20. ledna 2022

21. ledna 2022
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Recyklujte elektro, má to smysl

Více na www.ekolamp.cz kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

Recyklujte elektro, má to smysl 
Díky recyklaci jde znovu využít víc než 90 procent materiálů. O důvod navíc odnést vysloužilá elektrozařízení, od svítidel 
až po elektrické hračky, na to správné místo – do zpětného odběru. V popelnici se totiž recyklace nedočkají.

Navíc některá elektrozařízení obsahují látky, které škodí životnímu prostředí – například rtuť v zářivkách. 
To, které výrobky nepatří do komunálního odpadu a přírody, snadno poznáte podle symbolu přeškrtnuté popelnice na obalu.

EKOLAMP je už od roku 2005 jedničkou v péči o to, co již nesvítí. Od ledna 2019 se staráme také o ekologickou recyklaci 
dalších elektrozařízení. Služba zpětného odběru je pro spotřebitele zdarma.  

Co sbíráme:
SVĚTELNÉ ZDROJE 
• Sbíráme: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, 

lineární zářivky, LED světelné zdroje a přímo 
žhavené žárovky včetně halogenových

MALÁ A VELKÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
• Sbíráme: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, 

elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sport
• Nesbíráme: obrazovky, monitory, 

televize, telefony, tablety, ledničky, 
chladničky, klimatizace apod. 

Kam s nimi?
Nepotřebné elektro nejprve zkuste nabídnout někomu jinému. 
Zachovalá elektrická hračka nebo domácí spotřebič mohou ještě 
udělat radost a službu třeba u sousedů.

Pokud spotřebiče už nejdou opětovně využít, předejte je k ekologické 
recyklaci. Elektrozařízení můžete odevzdat v prodejně při nákupu nových, 
na sběrných dvorech nebo dalších sběrných místech. 
Všechny lokality jsou vybaveny vhodnými sběrnými nádobami.

Nejbližší sběrné místo jednoduše najdete v mapě sběrných míst 
na www.ekolamp.cz.
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Kultura

Vzpomínky

Dne 11. ledna uplynulo dva-
cáté smutné výročí úmrtí 
manžela, tatínka, dědečka 
a strýce, pana Františka Še-
dého.
S  láskou stále vzpomíná 
manželka Věra, dcera Ivanka 
a syn Radek s rodinami.

Dne 25. 1. uplynulo 20. 
smutné výročí, kdy nás 
opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan František 
Mucha.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.
Vzpomíná celá rodina Mu-
chova.

Dne 6. února 2022 tomu 
bude rok, co nás navždy 
opustila milovaná družka, 
maminka, babička a praba-
bička, paní Květoslava 
Ungrová.
S  láskou stále vzpomíná 
druh František, syn Petr 
a dcera Jana s rodinami.

„Život je někdy krutý a  ne-
vrátí, co nám vzal, zůstanou 
vzpomínky a  v  srdci velký 
žal...“
Dne 6. února 2022 si při-
pomeneme první smutné 
výročí, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek 
a  dědeček, pan Rudolf Ry-
bář.
S  láskou a  úctou vzpomíná 
celá rodina.

Dne 21. února uplyne 7 let 
od  úmrtí paní Marty Vac-
kové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.
Stále vzpomíná celá rodina.

Pernica Emil
28. 2. 2022 nedožitých 100 
let.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s pí. Marií Lončekovou a doprovodili ji 
na její poslední cestě.

Rodina

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE 
BISKUPA VOJTĚCHA
K 245. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BISKUPSTVÍ BRNĚN-
SKÉHO „RODINA, FARNOST, DIECÉZE“

Milé sestry, milí bratři,
po prožití vánočních svátků vstupujeme do 

dobrodružství dalšího roku. Čekají nás věci 
dobré i ty horší, o kterých dnes ještě nic netuší-

me. Zároveň si v něm však budeme připomínat 
události, které se sice staly někdy v minulosti, 
ale i dnes pro nás mají velký význam a jsou pří-
ležitostí k zastavení a třeba i k oslavě. Tak ně-
jak vnímáme narozeniny i  důležité historické 
mezníky. Na prahu tohoto roku chci připome-
nout jubileum, které se dotýká každého z nás 
– 245. výročí ustavení biskupství v Brně, zříze-
né bulou papeže Pia VI. dne 5. prosince 1777.

My žijeme, pracujeme a modlíme se na úze-
mí některé z jeho 450 farností, do které nás Pán 
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pozval, abychom zde vydávali dobré ovoce. To 
nejlepší, jakého jsme schopni. Současně však 
patříme do velkého společenství univerzální 
církve, k němuž na celém světě náleží více než 
miliarda katolíků. Život tohoto společenství 
každý z nás rozvíjí a obohacuje svými schop-
nostmi, svou věrností Kristu, svou ochotou ke 
službě Bohu i druhým. Místem, kde se to děje 
především, je rodina a  farnost. Péči o  rodinu 
a farnost jsem stanovil na začátku své biskup-
ské služby jako priority a  prostředek rozvoje 
našeho společenství ve vztahu mezi sebou 
a k Bohu. Dnes bych rád toto zaměření rozšířil 
ještě o jednu oblast, a tou je diecéze. Tedy aby 
naším společným zájmem byla péče o rodinu, 
farnost a diecézi.

Jak stručně charakterizovat diecézi? Je 
to část Božího lidu, svěřeného do pastýřské 
péče biskupovi, který ji ve spolupráci s  kně-
žími vykonává jménem Krista pod papežovou 
autoritou. Diecéze je vymezena určitým úze-
mím a zahrnuje všechny věřící, kteří na tomto 
území přebývají. V  diecézi žijeme své životní 
povolání, vytváříme velkou rodinu, která svědčí 
o Bohu a žije k  jeho slávě. Pán Ježíš nechtěl, 
aby vztah k Bohu byl pouze izolovanou záleži-
tostí jednotlivce, ale aby vztah k Bohu vytvářel 
církev jako společenství lidí. Ať již v rodině, ve 
farnosti nebo v diecézi. Každá diecéze je jedi-
nečná svou historií, svou katedrálou, tedy hlav-
ním místem učitelského úřadu biskupa, svou 
tradicí, světci, kteří ji obývali a ovlivňovali, také 
kněžími, vzdělávacími institucemi či umělci. 
Je jedinečná každým, kdo v ní žije a obohacu-
je tím, čím byl sám obdarován. Je jedinečná 
každým z nás.

V diecézi je k dispozici také souhrn služeb, 
které nemůže poskytovat sama farnost. Patří 
k  nim diecézní charita s  desítkami pracovišť 
na pomoc lidem v nouzi, odborníci na biskup-
ské kurii, kteří jsou připraveni pomáhat farnos-
tem v oblasti ekonomické, právní či stavební, 
i  specializovaná centra, jako je katechetické, 
centrum pro mládež, pro rodinu a pro pastora-
ci – to zahrnuje také péči o nemocné či vězně-
né. Důležitou oblastí je také církevní školství 
všech stupňů, manželská, rodinná nebo pe-
dagogicko-psychologická poradna, v  jiné ob-
lasti zase Diecézní archiv, knihovna, muzeum 
a řada dalších subjektů.

V  této souvislosti děkuji vám všem, kteří 
se za diecézi a  její dobré fungování na všech 
úrovních modlíte, vám, kteří ji jakýmkoliv způ-
sobem podporujete, ale zvlášť vám, kteří se na 
jejím chodu konkrétně podílíte. Děkuji i  vám 

všem, kteří se modlíte za svého biskupa a nyní 
také za jeho nástupce.

Se starostí o diecézi mne tíží jedna věc, kte-
rá se dotýká nás všech. Je to klesající počet 
duchovních povolání. Loni byl vysvěcen jeden 
jáhen, jeden kněz a  do semináře byl za naši 
diecézi přijat pouze jeden kandidát. A tak vás 
prosím rovněž o modlitby za nová povolání ke 
kněžství. Prosím i o modlitby za kněze ve va-
šich farnostech, aby věrně obstáli v  náročné 
službě a i v této složité době vydávali svědec-
tví o Kristu.

A  co udělat pro budoucnost naší diecéze, 
aby byla plná naděje, nejen v  tomto jubilej-
ním roce, ale i ve všech dalších? Možná právě 
o tom píše svatý Pavel ve svém dopise křesťa-
nům v Kolosách. Jeho dopis by se dal parafrá-
zovat asi takto:

Tou nadějí jste vy, duchovně i tělesně plodní 
věřící, kteří projevujete milosrdné srdce, dob-
rotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Vy, kteří do-
kážete vzájemně spolupracovat na všem, co je 
dobré. Vy, kteří se dokážete i  ve své různosti 
respektovat a  navzájem si odpouštět lidská 
provinění tak, jako je odpouští Bůh vám. Jste 
to vy, kteří jste poznali Boží lásku a radujete se 
z ní tak, že se stala ústřední hodnotou vašeho 
života a cestou k dokonalosti. Jste to vy, kte-
rým v srdci nevládne zdánlivý pokoj bohatství 
a moci, ale pokoj Kristův. Vy, kteří jste za něj 
vděčni, a  vyzařuje z  vás. Vy, kteří se nebojíte 
slyšet a přemýšlet o slovech, která vám říkají 
druzí, a žijete v reálném světě, do kterého jste 
zasazeni. Jste to vy, kteří se snažíte svým ži-
votem zpívat Bohu písně vděčnosti a vším, co 
říkáte a konáte, se připojujete k tomu, čím opě-
voval svého Otce Ježíš Kristus.

A tak vám všem přeji, aby se hojnost radost-
né důvěry a schopnosti unést své kříže stávaly 
zdrojem požehnání pro blízké i  vzdálené lidi. 
Přeji vám moudrost dívky, která s radostí přijí-
mala vše, co si přál Hospodin, a mohla se tak 
stát Ježíšovou matkou. Vždyť i  my jsme s  ní 
pozváni, aby skrze naši víru, moudrost a ode-
vzdanost do Boží vůle přicházel do našeho 
světa Ježíš. Jen on je zárukou rozvoje života 
každého z nás, rozvoje rodiny, farnosti, diecé-
ze i celé církve.

K  tomu vám na přímluvu Panny Marie i  na-
šich patronů sv. Petra a  Pavla ze srdce žeh-
nám.

Váš biskup Vojtěch
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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 únor 2022
Téma měsíce: Alkohol a návykové látky
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Tvoření: výroba valentýnek, výroba masek na 
karneval 
Speciální akce: Karneval na Čajce
Beseda: Alkohol a návykové látky 
Dále se budeme věnovat – cvičení a hraní her 

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

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

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

můžeme najít řešení.
Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb. nebo na 
telefonu 733 741 732.
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben 
aktuálním 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

 » PŘEDNÁŠKA Ing. Aleše Svobody na téma 
ORLÍ ULICE – BRNO

3. února 2022   v 17:15 hodin   v salonku MKS 
Adamov (Ptačina)
Se „znalcem brněnského podzemí“ zavítáme pod 
známou Orlí ulici v Brně.
Vstupné: 40 Kč

 » Únorová výstava: Libuše Šuleřová –  
ILUSTRACE 13. – 22. února 2022

Společenské centrum MKS Adamov, Komen-
ského 6 – Horka 
Vernisáž výstavy se koná 13. února 2022 ve 
14:30 hodin. S ohledem na návaznost MHD do-
chází ke změně času začátku vernisáže a také ke 
změně vlastní provozní doby výstavy (pracovní 
dny 14:15 – 17:15 hodin, neděle 14:15 – 16:45 
hodin).

Do Městského divadla v Brně zveme malé i velké 
diváky. Nový pohádkový muzikál „Sněhurka a já” 
je uváděn jako rodinné představení.
My se do divadla vypravíme 13. února 2022 (za-
čátek představení je v  18:00 hodin). Přihlášky 
a bližší informace na tel. 607 518 104.
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K představení: 
Tento nový pohádkový muzikál o odvaze poznat 
sám sebe a potřebě věřit ve šťastné konce uvádí 
MDB se  vskutku kouzelnou scénou Christopha 
Weyerse, nádhernými kostýmy Andrey  Kučerové 
a  ve zvukomalebném překladu Zuzany Čtveráč-
kové. Režisér Stanislav Slovák nechal  na jevišti 
ožít neobvyklý magický svět, který zaujme, pobaví 
a snad i dojme diváky napříč generacemi.

 » Pohádkové dopoledne pro děti z  MŠ Jilem-
nického

24. února 2022 v 9:30 hodin v sále MKS na Pta-
čině.
O  NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH A  O  TŘECH 
PRASÁTKÁCH
Účinkuje: Divadlo Vrati Schildera – Olga Marko-
vá, Vilém Čapek
Vstupné: 50 Kč

 » Zájezd do brněnského planetária pro děti v 
doprovodu rodičů

19. února 2022 na 16:00 hodin Planetárium 
Brno PEJSEK A KOČIČKA LETÍ KE HVĚZDÁM
Zveme nejmenší děti v doprovodu rodičů na výlet 
do brněnského planetária na představení Pejsek 
a kočička letí ke hvězdám.

K představení:
Hvězdárna a planetárium Brno uvádí nový pohád-

kový příběh pro všechny kosmoplavce. Pejsek 
a kočička letí ke hvězdám – tento příběh s živými 
herci i pestrými animacemi připravil přímo pro br-
něnské digitárium Vlastimil Peška, Petr Hloušek 
a Jaroslav Milfajt.

Cena zájezdu: 220 Kč dospělí, 190 Kč děti a se-
nioři.
Přihlášky a bližší informace: na tel. 607 518 104.

 » Koncert JE-JE ENSEMBLE
24. února 2022 v 17.15 hod. v sále MKS Adamov 
(na Ptačině).
Když se v lednu t. r. rozcházeli návštěvníci Tříkrá-
lového koncertu, ptali se, kdy se mohou těšit na 
další, obdobné setkání. Slibovali jsme, že brzy.  
Domlouvali jsme totiž vystoupení trojice mla-
dých hudebníků – sourozenců Tomáše a  Fran-
tiška Jeřábkových a  Kláry Jelínkové, kteří tvoří 
Je-Je ensemble. 

Sourozence Jeřábkovy,  syny Františka Jeřábka, 
našeho vánočního trubače, jste mohli vidět na 
několika koncertech v Adamově a Klára Jelínko-
vá, která nyní žije v Adamově, vystoupila při slav-
nostním rozsvěcování vánočního stromu v  loň-
ském roce. Také tato trojice si pro vás připavila 
procházku mnoha hudebními žánry. Program na-
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jdete v únoru na webových stránách MKS a po-
zvánku na koncert na 15. straně.
Připravujeme:
• setkání u kávy s herečkou Simonou Postlero-

vou, hercem Ondřejem Kepkou a dalšími,
• zájezd do MDB na představení Donaha,
• přednášku horolezce Filipa Vítka,
• koncert zpěvačky Hany Robinson,
• setkání s  hercem Ondrou Studénkou (učitel 

Prokop Junka v seriálu Ulice).

Připomínáme návštěvníkům akcí v  současné 
době platnou povinnost prokazovat se při pří-
chodu na akce platným certifikátem o absolvo-
vaném očkování.

Ještě jednou připomínáme čtenářům a návštěv-
níkům knihovny MKS Adamov novou provozní 
dobu:

Upozorňujeme návštěvníky knihovny MKS Ada-
mov  na povinnost dodržovat při návštěvách 
knihovny  aktuálně platná hygienická nařízení.

 » OBRÁZEK OD VÝTVARNICE MAJKE
Ve výstavní síni MKS na Ptačině jste mohli v zá-
věru měsíce ledna navštívit výstavu výtvarnice 
Marie Kepákové - Majke. Pokud jste na výstavu 
nestihli přijít a přesto by vám obrázek od Majke 
udělal radost, můžete jej vyhrát v naší soutěži.
Stačí, když nám na adresu mks@mks-adamov.cz 
(do předmětu uveďte Soutěž – Majke) zašlete váš 
tip, kolik času potřebovala výtvarnice ke zhotovení 
obrázku pro kroniku MKS. Svůj odhad uvádějte v 
minutách a přidejte název pro váš obrázek, který 
jednomu z tipujících (bude-li váš tip nejblíž skuteč-
nosti) namaluje Majke pro radost.
Termín do 3. 2. 2022 včetně.

dopoledne odpoledne
pondělí 10:00 – 12:00 h. 13:00 – 17:45 h.
úterý – –
středa – 13:00 – 15:45 h.
čtvrtek – 13:00 – 17:45 h.
pátek 10:00 – 12:00 h. 13:00 – 16:45 h.

Majke si poslepu vybírá k bílé barvě čtyři další a 
začíná malovat

Obrázek začíná být čitelný

Výsledek
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Klára Jelínková

Tomáš Jeřábek

František Jeřábek

24.2.2022 v 17:15

Koncert světové hudby

muzikálového, klasického i populárního žánru

Pořádá MKS Adamov | +420 607 518 104 | mks@mks-adamov.cz | vstupné dobrovolné 

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22

Adamov (Ptačina)

www.unitart.cz
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Pozvánka na výstavu
LIBUŠE ŠULEŘOVÁ – Ilustrace

Jako první letošní  výstavu ve výstavní síni 
Společenského centra MKS v  Adamově při-
pravil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek 
výstavu ilustrací Libuše Šuleřové. Slavnostní 
vernisáž se uskuteční  v neděli 13. února ve 
14:30 hodin. Výstavu uvede Karel Miroslav 
Kučera a  Jaroslav Budiš.  K  návštěvě jste 
zváni od 13. 2. do 22. 2. 2022, a to v pondě-
lí – pátek od 14:15 do 17:15 hodin, v neděli 
14:15 – 16:45 hodin. V sobotu je zavřeno.

Libuše Šuleřová vystudovala Střední umě-
leckoprůmyslovou školu v Uherském Hradiš-
ti, poté absolvovala Výtvarnou katedru Filo-
zofické fakulty UP v Olomouci. Svým životem, 
pedagogickou činností i  tvorbou je spojena 
s Moravou, nejvíce se Znojmem a Brnem.  Pe-
dagogicky působila na různých typech škol, 
vedla řadu kurzů a  dodnes je vedoucí Klubu 
aktivních seniorů v Brně. Měla řadu výstav na 
Moravě, v Čechách i  v  Itálii a Rakousku. Ilu-
strovala několik, převážně dětských knížek. 
Ilustraci je věnována i současná výstava.
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                                 pořádá

5. března 2022
turistický pochod a cyklojízdu 

ADAMOVSKÉ 
VYHLÍDKY
Trasy: pěší – 6, 12, 20, 30, 50 km + kočárková trasa 
           cyklo – 36, 51 km
Start a prezentace: od 6.30 – 14.00 hod.,
         restaurace Hradní (u žel. stanice Adamov - zastávka)
Cíl: do 18 hod., restaurace Hradní

POCHOD SE KONÁ

ZA PODPORY
MĚSTA ADAMOV

INFORMACE:    www.kctmalahana.cz,  facebook: Adamovské vyhlídky   

ZA PODPORY
MĚSTA VELKÉ OPATOVICE
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Sport
Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT
Pozvánky na turistické vycházky:

 » Vycházka NS Rajhradsko
Vycházka se uskuteční v sobotu 5. 2. 2022.
Délka vycházky: 8 km
Trasa: Rajhrad – NS Rajhradsko – Opatovice
Terén: rovina
Tam: xS2A Adamov žel. st. 8:32 hod., ČD Brno – 
Lesná Os 9:24 hod.
Zpět: bus č. 514 Opatovice 14:44 hod., ČD Rajhrad 
Os 15:05 hod., xS2A Brno – Lesná 15:56 hod.
Jízdenka: 2 x 5 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 » Vycházka Arboretum Řícmanice
Vycházka se uskuteční v sobotu 19. 2. 2022.
Délka vycházky 6 km
Trasa: Řícmanice – NS Hvozd – procházka arbo-
retem – Adamov
Tam: Bus xS2A Adamov žel. st. v  9:02 hod. do 
Bílovic nad Svit.
Bus č. 210 v 9:26 hod. do Řícmanic
Jízdenka: 2 zóny
Vycházku vede: Marie Tejkalová

Ohlednutí za vycházkou na Babí lom.
V  sobotu 1. ledna 2022 se adamovští turisté 

jako již tradičně zúčastnili odloženého 50. roční-
ku Novoročního výstupu na Babí lom. Za přízni-
vého počasí jsme po žluté značce vystoupali na 
Vranov. Navštívili jsme  poutní kostel Narození 
Panny Marie a dřevěný pohyblivý betlém. Pokra-
čovali jsme do sedla a cestou jsme potkávali dal-
ší naše členy, kteří na Vranov dojeli auty.

V  sedle probíhala sbírka Novoroční čtyřlístek, 
kde opět pomáhal náš předseda Tonda Procházka.

Novoroční  čtyřlístek :
V  Klubu českých turistů vznikla nová tradice. 

V  roce 2004 se poprvé uskutečnila série novo-
ročních pochodů zapojených do akce Novoroční 
čtyřlístek.

 Čtyři novoroční dobré skutky „Jak na Nový rok, 
tak po celý rok“ – staré české přísloví

•  Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou po-
hodlnost a udělej něco pro sebe. 

• Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost 
někomu ze svých bližních tím, že jej vezmeš s se-
bou.

•  Poznej kus přírody – projdi maličký kousek 
vlasti a poznej ho vlastními smysly. 

• Přispěj potřebným – částkou 30 Kč na konto, 



20

vyhlášené KČT na  podporu aktivit pro zdravotně 
handicapované spoluobčany. Získané prostředky 
budou využity na   vyznačení turistické trasy pro 
vozíčkáře a bezbariérové úpravy chat KČT.

 Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, dostaneš v cíli 
odznak Novoroční čtyřlístek.

Ze sedla severním směrem po vlastním zna-
čení někteří z  nás vystoupali na vrchol – 562 
m  n.  m. Zájemci obdrželi Kalendář turistických 
akcí Jihomoravského kraje na rok 2022 a pamět-
ní list s příležitostným razítkem Novoročního vý-
stupu na Babí lom. Deset z nás došlo pěšky přes 
Útěchov do Adamova, našlapali jsme 17 km. 
Ostatní ušli 10 km nebo 5 km.

Vycházky se zúčastnilo 24 turistů, z  toho 6 
hostů.

Vedla Marie Tejkalová

Ohlédnutí za vycházkou Leskava
V  sobotu 15. ledna jsme se za nádherného 

počasí vypravili poznávat okolí Brna. Uskuteč-
nili jsme krátkou zimní vycházku podél Leskavy 
v Brně.

Tento potok je asi 10 km dlouhý, pramení 
v  Bobravské vrchovině pod vrchem Hradisko, 
asi jeden a půl kilometru severozápadně od Bo-

sonoh a  vlévá se v  Dolních Heršpicích do řeky 
Svratky.

 Naše cesta začala na zastávce Dunajská a po-
kračovala po NS Bohunice   až na tramvajovou 
zastávku Bohunická.

Vedla Irča Antoszewska, ušli jsme 4,5 km, zú-
častnilo se 13 členů.

Střípky z historie 
adamovského sportu, 55. díl

V roce 1985 měl oddíl tenisu v dlouhodobých 
soutěžích zapojena tři družstva: A-družstvo v me-
ziokresní soutěži Brno-venkov—Blansko, B-druž-
stvo hrálo zkrácenou okresní soutěž a ve stejné 
soutěži poprvé startovalo i družstvo žáků. Tenisté 
A-družstva sehráli celkem osm utkání, z toho pět 
vítězných a v tabulce vybojovali 3. místo. V těch-
to utkáních nastoupili I. Štrajt, Z. Opletal, J. Fia-
la, M. Bohatec, A. Košťál, H. Zelinka, L. Straková, 
Eva Hrabálková, V. Hlavsová a Zuzana Benešová. 
B-družstvo dospělých skončilo s  bilancí 2  vítěz-
ství a 2 remíz sedmé z deseti účastníků. Žactvo 
obsadilo v sedmičlenné tabulce 5. místo. Sestava 
B-týmu a žactva nebyla v referátech uvedena. Říj-
nového turnaje o přeborníka Adastu se ve dvou-
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hrách zúčastnilo 27 hráčů, do čtyřher nastoupilo 
šest dvojic. V semifinále singlu skončili V. Ople-
tal a J. Fiala, ve finále porazil I. Štrajt Z. Opletala 
a stal se počtvrté držitelem putovního oddílového 
poháru. Ve finále čtyřhry zvítězila dvojice Z. Ople-
tal, M.  Bohatec nad I.  Štrajtem s  H.  Zelinkou. 
Nejlepším hráčem tohoto roku byl vyhodnocen 
Z. Opletal.

Ve stejných soutěžích jako v předchozí sezóně 
pokračovala družstva také v roce 1986. V A-týmu 
nastupovali A. Košťál, J. Fiala, I. Štrajt, Z. Opletal, 
M. Bohatec, H. Zelinka, J. Troubilová a L. Strako-
vá, za B-tým byli uvedeni pouze Dvořáček a Old-
řich Pařízek. Ve zkrácené okresní soutěži byla 
Bčkem vybojována v  desetičlenné konkurenci 
4.  příčka tabulky. V  okresní soutěži smíšených 
družstev žactva skončil Adamov čtvrtý při účasti 
šesti oddílů. Družstvo žáků absolvovalo soutěž 
v  základní sestavě Jan Bartošík, Zbyněk Liška, 
Aleš Trnka a Z. Benešová, někdy zaskočili Sedlák, 
Kucek, Prokop či Vrožinová. Přeborníka oddílu 
obhájil mezi muži I.  Štrajt, poraženým finalistou 
byl Z. Opletal. Ve dvojicích oplatili I. Štrajt a H. Ze-
linka loňskou porážku M. Bohatcovi a Z. Opletalo-
vi. Odílového přeboru žáků se zúčastnilo 17 hráčů. 
Ve finále dvouhry zvítězil J. Bartošík nad Z. Liš-
kou, ve čtyřhře porazila dvojice J. Bartošík – Ně-
mec favorizovaný pár Z. Liška – A. Trnka. V srpnu 
proběhl na dvorcích Spartaku XIII. ročník turnaje 
v kategorii čtyřher. Vedle něho byl poprvé vypsán 
turnaj jednotlivců, který měl statut krajské úrovně.

Sezóna 1987 byla pro adamovský oddíl úspěš-
ná v soutěžích smíšených družstev. Dospělí v se-
stavě I. Štrajt, Rudolf Dvořák, J. Fiala, Z. Opletal, 
M. Bohatec, H. Zelinka, J. Troubilová, L. Doleža-
lová/Straková a  M.  Dvorská nejprve zvítězili ve 
své skupině meziokresní soutěže. V  návazné 
kvalifikaci sice těsně prohráli s Bčkem Spartaku 
METRA Blansko, ale i tak ji vyhráli a poprvé v no-
vodobé historii adamovského tenisu postoupili do 
vyšší soutěže. Obdobně zvítězilo žactvo v okresní 
soutěži, v níž hrálo sedm družstev. Oporami byli 
J. Bartošík, Z. Liška a A. Trnka, dále nastupovali 
Pavel Cinkl, Martin Kristek, David Klíma a Z. Be-
nešová. Mládež trénoval a vedl M. Konečný. Ne-
dařilo se jen B-týmu dospělých, který v  okresní 
zkrácené soutěži skončil z  9  účastníků sedmý. 
Nejúspěšnějším hráčem na okresních přeborech 
se stal I. Štrajt, který se ve dvouhře i čtyřhře spolu 
s mimoadamovským hráčem probojoval do semi-
finále. Ivan Štrajt se stal popáté v řadě za sebou 
a po šesté celkově přeborníkem tenisového oddí-
lu. Ve finále na něho nestačil Z. Opletal. Vítězem 
ve čtyřhře se stala dvojice M. Bohatec a Z. Opletal 
po finálovém souboji s párem I. Štrajt a H. Zelin-

ka. Na oddílovém přeboru startovalo 16 hráčů ve 
dvouhrách a šest dvojic ve čtyřhrách. V žákovské 
kategorii, jíž se zúčastnilo 16 hráčů, se mezi po-
slední čtyři probojovali Z. Liška, A. Trnka, J. Bar-
tošík a P. Cinkl. Ve finále turnaje porazil Z. Liška 
A. Trnku.

V  meziokresním přeboru smíšených družstev 
se Adamovu nepodařilo udržet. Oproti předchozí-
mu roku byl oslaben o R. Dvořáka, J. Fialu a L. Do-
ležalovou. Titul přeborníka oddílu pro rok 1988 
si poprvé vybojoval Z. Opletal v dlouhém utkání 
s obhájcem I. Štrajtem. Ve vyrovnaném finálovém 
utkání čtyřhry nakonec zvítězila dvojice I.  Štrajt, 
H.  Zelinka, která porazila loňské vítěze M.  Bo-
hatce a  Z.  Opletala. Ve třetím ročníku turnaje 
o přeborníka jednoty v kategorii žactva zvítězil ve 
finále Z. Liška nad A. Trnkou. Oba uvedení vybo-
jovali přebornický titul i ve čtyřhře. Otevřený turnaj 
ve čtyřhrách se uskutečnil již popatnácté. O jeho 
konání v dalších letech již však nebyly nalezeny 
žádné zprávy.

V roce 1989 hrála zápasy meziokresní soutěže 
sestava Z. Opletal, Vlastimil Pícha, I. Štrajt, H. Ze-
linka, M.  Bohatec, J.  Troubilová a  M.  Dvorská. 
Na okresním přeboru čtyřher postoupila dvojice 
I. Štrajt, H. Zelinka do semifinále. Turnaje o přebor-
níka tenisového oddílu se zúčastnilo 13 hráčů ve 
dvouhře a devět dvojic ve čtyřhře. Ve finále singlu 
zvítězil I. Štrajt nad H. Zelinkou, v semifinále skon-
čili J.  Bartošík a  V.  Pícha. Překvapivým vítězem 
čtyřhry se stala dvojice J. Bartošík, Prudík, kteří si 
v semifinále poradili s párem I. Štrajt, H. Zelinka 
a pak ve finále uspěli proti dvojici A. Košťál, V. Pí-
cha. V prosinci sehráli adamovští tenisté v nedáv-
no otevřené místní hale I. ročník turnaje ve dvou-
hře, v němž ve finále porazil I. Štrajt Z. Opletala.

V sezóně 1990 hrálo první družstvo dospělých 
skupinu B meziokresní soutěže. V  utkáních na-
stoupili Z. Opletal, V. Pícha, I. Štrajt, M. Bohatec, 
A.  Košťál, H.  Zelinka, J.  Troubilová, Z.  Benešo-
vá, M. Dvorská a Zuzana Hašpicová. B-družstvo 
startovalo v  okresním přeboru, což byla vyšší 
úroveň okresních soutěží, nejčastěji v  sestavě 
Prudík, J. Bartošík, A. Trnka, Jiří Volf, Z. Benešo-
vá a  Z.  Hašpicová. Žákovské družstvo bojovalo 
v okresní soutěži. Umístění žádného z uvedených 
družstev po odehrání všech zápasů nebylo zveřej-
něno.

V roce 1991 se do soupisky A-družstva promí-
tlo omlazení. Byli na ní uvedení V. Pícha, J. Barto-
šík, Z. Liška, l. Štrajt, Z. Benešová, L. Doležalová 
a Zuzana a Hana Hašpicovy. B-družstvo tvořili Ra-
dim a Vladimír Krkoškovi, M. Kristek, H. Zelinka, 
M. Bohatec, J. Volf, A. Trnka, Z. a H. Hašpicovy 
a  Z.  Benešová. V  soutěžích dospělých tedy na-
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Volnočasové aktivity

PF 2022 to všem přeji
každý ať chytí
v nové roce
zlatou rybku

dděěttii  zz  kkoollaa

PF 2022:Sestava 1  9.12.2021  23:59  Stránka 1KOLO-KOLO, z. s.

stupovali již i žáci, jak je zřejmé ze sestavy čistě 
žákovského týmu – V. Krkoška, Jiří a Martin Švi-
hlovi, Petr Procházka, Lukáš Jirků, Petr Koubek, 
Jan Mach, Petr Bárta, Aleš Kupčík a Hana a Mar-
tina Hašpicovy. V tomto roce byli členové oddílu 
úspěšní na okresních přeborech. Tituly přeborní-
ků si vybojovali V.  Krkoška v  kategorii mladších 
žáků a Z. Hašpicová v kategorii žen, která ale byla 
slabě obsazená. V dorostenkách se dostala dvoji-
ce Z. Benešová, Z. Hašpicová až do finále.

V  roce 1992 bylo A–družstvo účastníkem 
meziokresní soutěže Blansko–Brno-venkov 
smíšených družstev. V  ní podlehlo pouze týmu 
z  Blanska. Družstvo hrálo ve složení Z.  Liška, 
J. Bartošík, I. Štrajt, V. Pícha, A. Trnka s jedinou že-
nou Z. Benešovou. B–družstvo bojovalo v okresní 
soutěži smíšených družstev. Neprohrálo ani je-
den zápas a skončilo na prvním a tedy i postupo-
vém místě. Do sestavy náleželi J. Volf, A. Trnka, 
R. a V. Krkoškovi, Prudík, M. Kristek, Z. Benešová 
a  M.  Hašpicová. Družstvo žáků zvítězilo v  osmi 

z  devíti odehraných zápasů a  pouze v  jediném 
remizovalo 3:3 s MINERVou Boskovice. Obsadilo 
tak na skóre 2. místo. Jeho členy byli V. Krkoška, 
A. Kupčík, J. Mach, P. Bárta, P. Koubek, M. Švihla, 
L. Jirků, Radek Beneš, Jan Ostrý, M. Hašpicová, 
Lucie Fridrichová a  Veronika Mikešová. Nejú-
spěšněji si vedli M.  Hašpicová a  A.  Kupčík. Na 
závěr sezóny sehrálo žactvo turnaj o  přeborní-
ka jednoty. Ve společné soutěži chlapců a dívek 
zvítězila H.  Hašpicová, která ve finále porazila 
A. Kupčíka. Od počátku této sezóny hrála tato od-
chovankyně adamovského tenisu za BLTC Brno. 
V krajském žebříčku mladších žákyň (do 12 let) jí 
patřilo 13. místo. Ve finále čtyřhry zvítězila dvoji-
ce A. Kupčík – M. Švihla nad sestrami H. a M. Ha-
špicovými. O  trénink mládeže se nadále staral 
M.  Konečný. Tento veterán uspěl v  tomto roce 
na tenisovém mistrovství ČSFR, když se spolu 
s T. Minarikem probojovali ve své věkové katego-
rii do semifinále čtyřhry.

-dtk-
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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!

• Koupím staré pivní láhve s nápisem ve skle. 
Hanák-Adamov, Keller-Olomučany, Hrozek-Křti-
ny, Rumler-Babice a jiné. Děkuji, stačí SMS, mob. 
602162098.

• KOUPÍM V ADAMOVĚ BYT 1+1 V OSOBNÍM 
VLASTNICTVÍ TEL: 602 758 823.

• 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.

• Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 
797676748.

• Ženy a muže s OZP na pozice recepční, dozor 
v muzeu a ostraha. Tel: 602 595 682, pph.kola-
rik@seznam.cz

• Pronajmu garáž na Horce (naproti internátu). 
Tel. 605 144 427.

Inzerce

www.realityhynstova.cz

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

POZOR!
Pořídili jste si 
v roce 2021 

nemovitost nebo 
jste např. udělali 

přístavbu? 
NEZAPOMEŇTE! 

do 31. 1. 2022 
podat 

přiznání k Dani 
z nemovitých věcí 

za rok 2022.

VÍCE ZDE
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   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NOVÉ TARIFY NA NOVÝ ROK C
ZMĚNA PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY

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

aktuálně 114 programů z toho 76 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 28.2.2022 a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

START včetně TV

100/100
Mbit/s stahování/odesílání

450,-

START 25 + TV

6 měsíců
za 360,-

START včetně TV

200/200
Mbit/s stahování/odesílání

500,-
9 měsíců

za 360,-

START včetně TV

500/500
Mbit/s stahování/odesílání

600,-
12 měsíců
za 360,-

START včetně TV

100/100
Mbit/s stahování/odesílání

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
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JIŽ 16 LET S VÁMI

NEOMEZENÝ OPTICKÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

PŘÍPOJKA A VEŘEJNÁ IP ZDARMA
114 PROGRAMŮ TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ

STEJNÁ RYCHLOST STAHOVÁNÍ I ODESÍLÁNÍ
PODPORA UŽIVATELŮ MÍSTNÍMI TECHNIKY 

GIGABIT BONUS ZDARMA

1000/1000
Mbit/s stahování/odesílání

AUTOMATICKÝ BONUS
PRO UŽIVATELE 

TARIFU STANDARD

Wi-Fi
?

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

KLASIK 50 + TV STANDARD 100 + TV SENIOR 25 + TV

GIGABIT BONUS9 měsíců
za 360,-

12 měsíců
za 360,-

DOMŮ PŘEPOJENO
NA GIGABITOVOU SÍŤ94 % 

û û û û

Naše projektové oddělení obsazuje  
obchodně-technické pozice, více se dozvíte na webu 

nebo nám zavolejte:

        www.ek-industry.cz/hledame-zamestnance

                +420 515 532 161

PRO PROVOZOVNU V ADAMOVĚ

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE  
SE SMYSLEM PRO OBCHOD  
A SE ZÁJMEM O TECHNIKU


