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Termín konání Akce Pořadatel

So 26. 2. 16:30 Hokej muži: Spartak Adamov - Černá Hora Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl ledního hokeje

Po 28. 2. 17:30 Zájezd do kina Blansko na film Srdce na dlani MKS Adamov

St 2. 3. 8:02 Vycházka Kolem Soví studánky Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl turistiky

Čt 3. 3. 17:15 Beseda s Ondřejem Kepkou MKS Adamov
So 5. 3. 6:30 Turistický pochod a cyklojízda Adamovské vyhlídky Akce v okolí
Út 8. 3. 18:00 Zájezd do MdB na muzikál Donaha! MKS Adamov
St 9. 3. 17:30 Podvečerní čaj s Ondřejem Studénkou MKS Adamov

So 12. 3. 9:32 Vycházka Z Borkovan Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl turistiky

Po 14. 3. 9:30 Pojďte s námi za pohádkou: Princezna na hrášku MKS Adamov

Čt 17. 3. 17:15 Přednáška Ing. Blanky Kocourkové, CSc. o léči-
vých rostlinách MKS Adamov

Po 21. 3. 10:00 Pojďte s námi přivítat jaro na vlastivědném výletě MKS Adamov
Po 21. 3. 17:30 Zájezd do kina v Blansku na film Mimořádná událost MKS Adamov

Čt 24. 3. 17:15 Přednáška Filipa Vítka na téma Z Blanenska na 
střechu světa MKS Adamov

Pá 25. 3. 17:00 Salon dětských adamovských umělců 2022 MKS Adamov
Ne 27. 3. 14:30 Zájezd do Divadla Radost na představení Operky MKS Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na 
www.adamov.cz a stránkách jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná 

akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz. Získat můžete i přístup do informač-
ního systému města a sami akce zadávat.

Kalendář akcí on-line

Informace o výluce
Přinášíme vám aktuální informace z  průběhu 

stavby rekonstrukce koridoru železnice. Přede-
vším informace k zahájení prací na tunýlku u A.
centra, které způsobí jeho neprůjezdnost i neprů-
chodnost.

Nepřetržitá výluka od 12. 12. 2021 07:00 hod. – 
dle plánu bude ukončena 9. 12. 2022 16:00 hod.

Ostatní aktuální informace:
Od 15. 2. 2022 12:00 hod. byly zahájeny de-

moliční práce tunýlku u  A.centra včetně návaz-
ných prací na zbudování nového tunýlku. V sou-
časné době je tedy cesta od A.centra na Ptačinu 
uzavřena.

Přístupová cesta pro pěší po zahájení demolič-
ních prací a výstavbě na tomto tunýlku přes žst. 

Adamov – směr ulice Nádražní či Osvobození.
Vozidla majitelů rodinných domů budou využí-

vat lesní cestu na Ptačinu směr ul. Neumannova 
společně s dopravou zhotovitele.

Stejně tak budou tuto lesní cestu využívat maji-
telé čtyř garáží umístěných v lokalitě za tunýlkem 
pod Coufavou.

Podmínky svozu odpadu majitelů rodinných 
domů v této lokalitě byly projednány se zhotovi-
telem a svozovou společností.

Stav komunikace Nádražní v  majetku JmK – 
místo řízené semafory – požadováno sledování 
stavu vozovky a operativní opravy výtluků či pro-
padených vpustí v době stavby – to bylo ze stra-
ny zhotovitele akceptováno.

Požadavek na bezpečnost/ohleduplnost pro-

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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Z jednání Rady města Adamova
Na 65. jednání Rady města Adamova konaném 

dne 24. 1. 2022 Rada města Adamova schválila 
příspěvek na zlepšení vzhledu při slavnostních 
obřadech v  roce 2022 ve výši 300 Kč za jeden 
obřad.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 13 
ke Smlouvě o dílo na provádění služeb v oblasti 
odpadového hospodářství a provozování sběro-
vého dvora se společností GAMA J+P, společ-
nost s ručením omezeným, Kolonie 302, 679 04 
Adamov.

Byl schválen Dodatek č. 6 Smlouvy o zabezpe-
čení sběru, svozu, využívání a  odstraňování ko-
munálních odpadů pro město Adamov.

Základní škole a mateřské škole Adamov, pří-
spěvkové organizaci, a  Městskému kulturnímu 
středisku Adamov byly pro rok 2022 dány gene-
rální souhlasy zřizovatele k přijímání finančních, 
účelově neurčených darů do vlastnictví příspěv-
kové organizace, v jednotlivých případech nepře-
vyšujících částku 20.000 Kč.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu 
rozpisu rozpočtu č. 21/2021.

Byla schválena Nájemní smlouva části pozem-
ku parc. č. 3/2, 399/8 a 571 se společností OHLA 
ŽS, a.s.

Na závěr byly schváleny smlouvy  o  zřízení 
věcného břemene s  firmou EG.D, a.s., a  Janou 
Bartošovou.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme

  1. 2. 2022  Ladislav Nezval, 75 roků
  2. 2. 2022  Antonín Hurta, 84 roky 
  6. 2. 2022  Milan Matějka, 85 roků 
12. 2. 2022  Marie Šmerdová, 70 roků 
16. 2. 2022  Věra Hedlová, 70 roků
17. 2. 2022  Marie Karasová, 81 rok
19. 2. 2022  Danuše Fejfarová, 85 roků
19. 2. 2022  Marie Maňoušková, 75 roků
23. 2. 2022  Marie Pivodová, 82 roky
27. 2. 2022  MUDr. Jaroslava Patáková, 88 roků

Úmrtí
  8. 2. 2022  Zdeněk Sládeček, roč. 1935

Zprávy z radnice

vozu nákladních aut po silnici Adamov–Útěchov 
s ohledem na šířkový profil vozovky a stavu pře-
devším horní části.

Budoucí stav okolo budovy Adavak, s.r.o., (pů-
vodní místo prodejny jízdenek) řeší město Ada-
mov v součinnosti s investorem.

Povrchy komunikací přes Adamov, na Bílovice 
a na Útěchov včetně místních komunikací v ma-
jetku města dotčených stavbou budou řešeny 
v době poslední fáze rekonstrukce.

Z dotazů občanů:
Průchodnost lávky na nádraží (žst. Adamov) 

bude do doby vybudování nové beze změny. Poté 
bude zpřístupněna nová lávka pro pěší a snese-
na původní.

Uzavírka tunýlku na Ptačinu proběhne ve dvou 
termínech (víkendech) 5. 3. a 6. 3. 2022 a 14. 5. 
a 15. 5. 2022. První termín demolice; druhý ter-
mín osazení mostní konstrukce nového dvou-
proudého tunýlku.

Objízdná trasa je vedena lesní cestou z Ptačiny 
k ČOV Adamov. Průjezd bude řízen semafory.

Předpoklad provozu MHD Adamov tyto dva ví-
kendy pouze v trase žel. stanice točna (u kurtů)–
Horka (točna). Zatím není potvrzeno ze strany 
KORDIS JMK a ČAD Blansko. Na Ptačinu by tyto 

dva víkendy neměla MHD zajíždět.
Výluková doprava směr Blansko bez dopadu.
Výluková doprava směr Brno bez dopadu.

Připomenutí:
Uzavírka komunikace Adamov–Bílovice nad 

Svitavou o  víkendech v  termínech: 19.–20.  2., 
26.–27.  2., 12.–13.  3., 2.–3.  4., 30.  4.–1.  5., 
7.–8. 5., 4.–5. 6., 11.–12. 6., 25.–26. 6., 2.–3. 7., 
9.–10. 7., 23.–24. 7, 13.–14. 8. a 20.–21. 8.

Objízdná trasa je z Bílovic nad Svitavou vedena 
přes Řícmanice, Kanice, Březinu a Křtiny.

MHD Adamov bez dopadu.
Výluková doprava směr Blansko bez dopadu.
Výluková doprava směr Brno – zatím předpo-

kládá KORDIS JMk o  těchto víkendech dopravu 
mikrobusy přes Útěchov – Brno-Lesná (jízdní řád 
pro tuto trasu zatím nezpracován).

Máte-li další dotazy, podněty, připomínky k pro-
bíhající stavbě neváhejte nás prosím kontaktovat 
na emailu  roman.pilat@adamov.cz či volejte na 
telefon 608 887 840, 773 634 342 (Roman Pilát 
– starosta města).

Ty budou následně projednány s investorem či 
zhotoviteli staveb samotných.
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Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov
Vybrané události z prosince 2021 a ledna 2022 
konkrétně:

• S  divným zápachem vycházejícím ze sklep-
ních prostor se museli vypořádat strážníci, kteří 
jsou i  taková oznámení povinni prověřit. Při zjiš-
ťování skutečného stavu věci se ukázalo, že zdro-
jem zápachu je snaha o  záchranu volně žijícího 
tvora (ježka), který by těžko přežil zimu bez po-
moci lidí. Obyvatelka bytového domu mu poskytla 
azyl ve sklepě, kde ho přikrmovala. Po upozornění 
strážníků však zvolila jiný způsob pomoci malému 
tvorovi a změnila jeho působiště tak, aby zápach 
již neobtěžoval ostatní sousedy.    

• K  roztržce mezi psy byli přivoláni strážníci, 
kteří museli prověřit, jak k celé situaci došlo. Dva 
psi, na procházce se svými paničkami, se řekně-
me míjeli na ulici, když jeden zřejmě své paničce 
v nepozornosti „vyroloval“ vodítko a dostal se ke 
druhému, na kterého začal dorážet. Panička, která 
svého mazlíčka vzala do náruče, při tom upadla 
a chvíli trvalo, než se situace na místě uklidnila. 
Došlo k drobnému zranění pejska a jeho panička 
byla otřesena. Vyčíslené náklady na ošetření byly 
ihned uhrazeny a dále bylo projednáno porušení 
vyhlášky města Adamova. 

• V  nočních hodinách byli strážníci požádáni 
OO PČR Blansko o  prověření oznámení, kdy na 
ul. Opletalova má volat žena o  pomoc. Když se 
strážníci dostavili na místo, situace se vyjasnila. 
Došlo k tomu, že žena venčila svého pejska, když 
k ní přiběhl jiný pes a jejího napadl. Volně se pohy-
bujícího psa odchytil pohotový občan Adamova. 
Strážníci zajistili jeho předání odpovědné osobě 
a dál pátrali po majiteli. Žena odjela s napadeným 
psem na veterinární kliniku, kde musel být hos-
pitalizovaný z  důvodu zranění. Majitele volně se 
pohybujícího psa dohledali strážníci až další den, 
kdy prověřovali, co se vlastně stalo. Byly provede-
ny úkony potřebné ke zjištění skutečného stavu 
věci – porušení vyhlášky města Adamova. Majitel 
volně se pohybujícího psa zatím projevil všechnu 
snahu o úhradu nutných nákladů za léčení.  

• Smutný případ lidského i zvířecího osudu za-
městnal strážníky, když zjistili, že v bytě, ve kterém 
bohužel před několika dny došlo k úmrtí muže, zů-
stal bezprizorní jeho domácí mazlíček – kočička. 
Jelikož kočička nebyla zřejmě zvyklá na cizí oso-
by, byl její odchyt velice problematický. Vše se na-
konec podařilo a kočička byla strážníky převezena 
do zařízení specializující se na pomoc kočičím si-
rotkům. Zde se snad zotavila a našla nový domov. 

• Při probíhající rekonstrukci koridoru ČD do-

chází v Adamově k mnoha dopravním omezením, 
při kterých je provoz vozidel řízen semafory. Bohu-
žel se jedná jen o techniku, která má zřejmě svoji 
hlavu. Strážníci tedy namátkově semafory kont-
rolují a již několikrát museli na místě usměrňovat 
provoz do doby, než se dostavila specializovaná 
firma a semafory přenastavila.    

Za uvedené období strážníci dále řešili:
• tři případy asistence při dopravní nehodě,
• prověření možného domácího násilí,
• sousedské vztahy narušené hlasitými projevy 

samotného pejska v bytě,
• rodinné neshody rozvedených manželů – 

možné schválnosti,
• několik případů možných otrav psů,
• spolupráce s  JSDH Adamov při odstranění 

oleje z komunikace.

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Pečovatelská služba města 
Adamova

"Naučme se staré lidi spíše poslouchat, ná-
sledovat je v jejich rytmu a na cestě, kterou nám 
ukazují, než podléhat obavám a touze dělat pro ně 
vše co nejdokonaleji...“     

Marie-Jo Guissetová

Pečovatelská služba města Adamova je soci-
ální službou, která patří pod Městský úřad Ada-
mov a  funguje jako součást odboru sociálních 
a  správních věcí Městského úřadu Adamov, se 
sídlem Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov.

Pečovatelská služba je financována nejen 
z prostředků této obce, ale i z dalších veřejných 
zdrojů, tedy ze státních dotací a dotací Jihomo-
ravského kraje.

Služba není určena tomu, kdo se nenachá-
zí v  nepříznivé sociální situaci, nemá sníženou 
soběstačnost a  je schopen svoji situaci řešit 
sám nebo za pomoci své rodiny, případně jiných 
služeb. Za tyto komerční služby se považují ze-
jména služby restaurační, služby nákupů až do 
domu nebo služby úklidové, které odborná soci-
ální služba nemůže nahrazovat.

Služba je určena seniorům, osobám se zdra-
votním postižením, osobám s  chronickým one-
mocněním a rodinám s dětmi, a to bez omezení 
věku.

Mohou to být ti z  Vás, kdo máte   rozhodnutí 
o  starobním důchodě, trpíte chronickým  one-
mocněním, které trvá delší dobu (podle vyjádření 
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ošetřujícího lékaře minimálně půl roku),  máte 
průkaz osoby se zdravotním postižením nebo 
rozhodnutím o  invaliditě ve II. či III. stupni a ro-
diny s dětmi, ve kterých se současně narodily tři 
a  více dětí nebo které se dostaly do nepříznivé 
sociální situace pro přechodné důvody, např. pro 
nemoc či operaci a potřebují tuto podporu, než 
tyto důvody pominou.

Pokud žijete a  zdržujete se na území města 
Adamova a patříte do naší cílové skupiny, jsme 
zde právě pro vás, abychom vám na základě va-
šich individuálních potřeb ve sjednanou dobu ve 
vaší domácnosti pomohli, ať už bydlíte ve vlast-
ním bytě, v bytě v DPS či jinde.

Službu vám budeme poskytovat v  základní 
pracovní době od 7:00 do 15:30 hodin každý 
všední den, nad rámec této základní doby od 
15:30 do 19:00 hodin každý všední den a od 7:00 
do 19:00 hodin o víkendech a státních svátcích. 

Nad rámec základní pracovní doby bude služ-
ba určena těm z vás, kdo budete využívat běžnou 
péči v základní době.

Garantovaná nabídka naší služby je zveřejně-
na na stránkách www.adamov.cz v  sekci s  ná-
zvem Pečovatelská služba.

V případě vašeho zájmu o tuto službu můžete 
použít žádost, která je zveřejněna na stránkách 
www.adamov.cz  v sekci s názvem Pečovatelská 
služba a poslat nám  ji či přinést na úřad nebo 
se na nás můžete obrátit telefonicky či e-mailem 
a my naopak přijdeme za vámi.

Tým pečovatelské služby je složen z pracov-
níků v sociálních službách (pečovatelek), sociál-
ních pracovnic a vedoucí služby.

Kontakt na nás: 516 499 624 nebo 516 499 625, 
mobil 602  788  015 nebo 732 400 777, e-mail: 
social@adamov.cz nebo andrea.pecinkova@
adamov.cz.

Rádi bychom vás ujistili o tom, že cílem naší 
služby je co nejvíce vám pomoci.

Chceme, abyste mohli setrvat ve svém domá-
cím prostředí a aby se co nejvíce oddálilo řešení 
vaší situace umístěním do pobytového zařízení 
sociální péče či jinam.

Chceme vám pomoci a  podpořit vás v  těch 
činnostech, které sami nezvládáte, pomoci vám 
udržet kontakt s rodinou, přáteli a známými a po-
skytovat vám takovou službu, která bude vašim 
potřebám a požadavkům individuálně přizpůso-
bena.

Chceme vám pomoci i  při řešení vašeho ak-
tuálního sociálního problému a poskytnout vám 
i základní sociální poradenství.

Neváhejte se tedy na nás obrátit.
Tým Pečovatelské služby města Adamova.

Poradci Bílého kruhu bezpečí 
mohou nyní přijet až za vámi

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého 
kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůsta-
lým i  svědkům trestných činů. A  od loňského 
roku dokonce není vázaná na prostory brněnské 
poradny. Díky tomu, že pro svou činnost získa-
la vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty 
i mimo své domovské město.

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací 
pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu 
bezpečí žije v  Brně či okolí. Je však samozřej-
mé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. 
A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna 
nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku při-
jít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na 
naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 
116 006. Změnu v této situaci přináší právě mo-
bilní poradna. Díky ní se nyní právní a psycholo-
gická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta 
Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou napří-
klad oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, zná-
silnění, porušování domovní svobody, loupeže, 
podvodu, krádeže a  mnohých dalších trestných 
činů. Poradci jim nabídnou především konzul-
taci, při které vyslechnou konkrétní příběh a po-
skytnou právní informace a  psychickou podpo-
ru. Poradci pracují bezplatně a  konzultace jsou 
diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem 
může klient prakticky na jakémkoli místě, a  to 
i  v  mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, 
aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Kli-
ent tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby 
si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je ve-
lice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontakt-
ní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice Bílého 
kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a do-
hodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. 
Díky mobilní poradně již není domluva vázaná 
pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, 
tzn. čas konzultace je domluven dle možnos-
tí klienta. Přijít však stále může klient i osobně, 
a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě 
je však lepší se objednat na uvedeném mobilním 
telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh 
bezpečí kontaktovat:

www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

http://www.bkb.cz


6

Události ve městě
Činnosti MO STP v Adamově

Místní organizace svazu tělesně postiže-
ných pracuje v Adamově již řadu let. Jde o ne-
ziskovou organizaci, která pomáhá zajišťovat 
potřeby a  zájmy svých členů a  dalších osob 
s  tělesným a  jiným zdravotním postižením. 
Členem se může stát každá fyzická osoba, 
nebo osoba částečně zbavená svéprávnosti 
při jejím řádném zastoupení zákonným zá-
stupcem.

V  rámci spolupráce s  okresní organizací, 
poskytuje i právní poradenství pro členy s tě-
lesným postižením nebo půjčování a získává-
ní kompenzačních pomůcek.

Naším úkolem je rovněž spolupracovat 
s městem Adamov na vytváření podmínek pro 
rovnoprávný přístup osobám tělesně postiže-
ným do veřejných zařízení a pohybu po městě.

MO spolupracuje rovněž v oblasti rekondič-
ních pobytů (RP) jak s OO Blansko, tak MO Rá-
jec-Jestřebí a Sloup-Šošůvka, kteří mají dlou-
holeté zkušenosti s  organizací ozdravných 
pobytů v  lázních i  jiných atraktivních míst 
u  nás. Těchto RP se naši členové pravidelně 
zúčastňují k oboustranné spokojenosti. Chce-
me tuto nabídku rozšířit i  o  naše RP, a  proto 
organizujeme např. pobyt na podzim v  krás-
ném prostředí Horní Bečvy. Tyto organizované 
pobyty zbavují naše členy starostí s osobním 
zajišťováním pobytů i výhody skupinových po-
bytů v různých zařízeních.

V plánu jsou i zájezdy po blízkém okolí nebo 
na zajímavá místa po republice.

Máme zájem, aby Vás tyto akce zajímaly 
a  rádi, se jich zúčastnili, proto uvítáme Vaše 
náměty pro jejich organizaci.

Naše organizace je otevřená k  účasti na 
těchto akcích i  pro nečleny STP, stačí se při-
hlásit u  kontaktních pracovníků nebo přes 
známé členy. Budeme naše akce rovněž zve-
řejňovat na vývěskách.

Na členské schůzi na závěr roku 2021 ukon-
čila práci předsedkyně MO STP paní Rejdová, 
které tímto chceme poděkovat za její dlouho-
letou dobrovolnou práci.

Výbor MO byl doplněn o nové členy, kteří se 
budou snažit pokračovat v této práci, aby do-
stáli cílům pro které je organizace určena.

Ing. Jachan Jiří, předseda MO STP Adamov.

Informace ze Základní 
a mateřské školy Adamov
Zápis k povinné školní docházce

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zá-
pisy do 1. třídy proběhnou ve dnech 6. 4. 2022 
v budově školy na ulici Ronovské a 7. 4. 2022 
v budově na ulici Komenského.

Podrobné informace o průběhu zápisu a po-
třebné formuláře obdržíte od učitelek v  MŠ, 
kam Vaše dítě dochází. Jsou také k dispozici na 
webových stránkách školy.

K  zápisu do prvního ročníku pro školní rok 
2022/2023 jsou povinni se dostavit děti, kte-
ré dovrší 6 let věku nejpozději do 31. 8. 2022, 
tzn.  děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 
2016  a  dále děti, kterým byl při minulém zápi-
su v dubnu 2021 povolen odklad školní docház-
ky o jeden rok.

Zápis k předškolnímu vzdělávání
ZŠ a  MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že 

zápis do MŠ proběhne v termínu 2. 5. – 16. 5. 
2022. Podrobné informace o  průběhu zápisu, 
formulář žádosti o  přijetí a  kritéria přijímání 
dětí jsou k  dispozici na webových stránkách 
školy. Můžete se také obrátit na vedoucí uči-
telky v MŠ.

Předškolní vzdělávání je ve školním roce 
2022/23 povinné pro děti, které dovrší 5 let 
věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti naro-
zené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Úprava provozu v MŠ během letních měsíců
Po projednání se zřizovatelem bude provoz 

v mateřských školách upraven následovně:

MŠ Provoz Uzavření

Komenského 6 1. 7. – 8. 7.
22. 8 – 31. 8. 11. 7. – 19. 8.

Komenského 4 – 1. 7. – 31. 8.
Jilemnického 1 8. 8. – 31. 8. 1. 7. – 5. 8.
Všechny MŠ budou souběžně uzavřeny v době 
od 11. 7. do 5. 8. 2022 (4 týdny).

 
Děti z MŠ Komenského mohou využít provozu 

v MŠ Jilemnického v době od 8. – 19. 8. 2022
Děti z MŠ Jilemnického mohou využít provozu 

v MŠ Komenského v době od 1. – 8. 7. 2022.
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Vzpomínky

Kdo měl rád, vzpomíná.
7. února by se dožil 90 let 

nám všem drahý, pan Josef 
Hnátovič.

Stále vzpomíná celá rodi-
na.

Dne 23. března tomu bude 
smutných 5 let, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný 
Miroslav Vojta. S  láskou 
a bolestí v srdci vzpomínají 
rodiče, sourozenci, jeho děti 
a příbuzní.

Kdo jste ho znali a  měli 
rádi, věnujte mu s  námi ti-
chou vzpomínku.

Poděkování
Poděkování Sboru pro občanské záležitosti 

města Adamova a všem přátelům za přání k ži-
votnímu jubileu.

Děkuje Marie Maňoušková

Popeleční středa
Popel nás dnes upomíná svojí lehkostí a jem-

ností na prach země, a tak nám připomíná to, co 
se při udělování znamení z popela na čelo říká: 
„Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ Sou-
časně je popel symbolem pokory a  kajícnosti, 
proto starověký africký teolog Tertulián doporu-
čuje ležet v pytli a popelu. To po nás dnes církev 
nechce. Symbol je totiž vždy obrazem něčeho 
hlubšího. Slovo pokání, které je spojeno s post-
ní dobou, ve staroslověnštině znamenalo litovat. 
Označení toho, kdo nelitoval, tedy nekál se, do-
dnes používá čeština ve slově nekalý. Abychom 
tedy nebyli nekalými lidmi, tak nás církev v postní 
době zve ke trojici postojů.

Na prvním místě je tu modlitba jako součást 
našeho vztahu k Bohu. První křesťané se modlili 
ve stoje, čímž dávali najevo očekávání příchodu 
Krista. I  postní doba je spojena s  očekáváním, 
ale především je dobou přípravy na události 
Velikonoc. Proto by v ní neměl chybět půst, ten 

zbystřuje smysly a  činí nás vnímavějšími. Je 
také osobním výrazem touhy předstoupit před 
Boha. Aby ale byl účinný, musí být zavlažován 
milosrdenstvím – almužnou. To nás otvírá nejen 
potřebám druhých, ale jako projev praktické víry 
rozhání mlhu pochybností, která nám brání vidět 
ve víře to podstatné: Boží lásku k nám, jež vrcholí 
právě o Vzkříšení.

Pavel Konzbul – Jak sníst slona aneb Málo 
zbožná kázání

St 2. 3. 2022 (čas bude upřesněn v ohláškách) 
– mše svatá s udělením popelce

Postní pátky 2022 v brněnské 
katedrále

Diecézní katechetické centrum pořádá také 
letos postní duchovní obnovu. Obnova se usku-
teční během pěti postních pátků v  brněnské 
katedrále sv. Petra a Pavla. Tématem letošních 
postních pátků je „Naslouchat a slyšet“.

Zájemci se mohou již od 17:00 hodin zúčastnit 
křížové cesty, v  17:30 hodin začíná mše svatá. 
Od 18:10 hodin následuje duchovní promluva. Po 
promluvě plynule navazuje adorace a Nikodémo-
va noc (možnost k duchovnímu rozhovoru nebo 
svátosti smíření).

Přednášející a jejich témata:
• 4. 3. 2022 R.D. Jiří Janalík, kaplan na Biskup-

ském gymnáziu: Hledáme k sobě cestu
• 11. 3. 2022 R.D. Tomáš Koumal, farář v Brně 

na Petrově: Ticho
• 18. 3. 2022 Jan Kříž, jáhen v Brně na Petrově: 

Boží sdělení
• 25. 3. 2022 Jan Špilar, trvalý jáhen: Jak uzdra-

vit komunikaci
• 1. 4. 2022 R.D. Petr Beneš, farář v Brně-Žide-

nicích: Modlitba
Duchovní promluvy budou také přenášeny přes 
YouTube kanál "Katedrála Petrov".
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19. února 2022 – demontáž železné konstrukce mostovky z prvního viaduktu na Brno
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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 březen 2022
Téma měsíce: Agrese a násilí 
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Tvoření: přáníčka na MDŽ, jarní výzdoba 
Speciální akce: výlet na rozhlednu v Bílovicích
Workshop vaření: plněný pita chleba 
Beseda – Agrese a násilí  
Dále se budeme věnovat – promítání filmů a hraní her 
Průběžně poskytujeme pomoc se školou:
• Můžeš využít počítač, máme kvalitní internetové 

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

světlíme to, čemu nerozumíš.
• Zajímá nás, co Tě trápí, vyslechneme Tě, pomůže-

me najít řešení.
Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb. nebo na telefo-
nu 733 741 732.
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben aktuál-
ním vládním nařízením.
Těší se na Tebe! Kolektiv zaměstnanců Zlaté zastáv-
ky.

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/

 » BESEDA S ONDŘEJEM KEPKOU
3. března 2022 v 17:15 hod. v sále MKS Adamov 
(Opletalova 22)
Pozvánka na samostatném plakátě (strana 12).

 » ZÁJEZD DO MDB: DONAHA!
8. března 2022
Začátek představení je v 18:00 hodin. Cena zá-
jezdu je 580 Kč, děti, studenti a senioři 410 Kč.
Muzikál vypráví o  partě nešťastných kamará-
dů ocelářů, kteří přijdou ve stejném okamžiku 
o práci. Jejich snaha najít nové uplatnění nemá 
úspěch, a  tak z  čirého zoufalství založí taneční 
striptérskou skupinu. Co na tom, že fyzicky ani 
věkem obvyklé představě o profesionálních strip-
térech zcela neodpovídají…

 » PODVEČERNÍ ČAJ S ONDROU STUDÉNKOU
9. března 2022 v  17:30 hodin v  salonku MKS 
Adamov (Opletalova 22). Vstupné dobrovolné. 
Marně přemýšlíte, odkud jméno Ondřej Studén-
ka znáte? Pomůžeme vám… Vy, kdo máte rádi 
Městské divadlo Brno, jste jistě Ondru viděli 
v některém představení – např. v Noci na Kar-
lštějně, Horečce sobotní noci, Pretty Woman, 
Světácích. A  pokud máte rádi seriály, přesněji 
seriál Ulice, stačí připomenout jméno sympatic-
kého učitele Prokopa Junka. 
Ondra si ve svém hodně plném diáři vyšetřil je-
den březnový podvečer a přijede si za námi po-
vídat – o své práci v divadle, v televizi, o sobě, 
své rodině, koníčcích a zálibách. Neváhejte pro-
to a přijďte.  Je jedno, jestli patříte mezi slečny, 
maminky nebo babičky, vypít si čaj v  jeho milé 
společnosti bude jistě příjemným zakončením 
dne.
Pozvánka na samostatném plakátě (strana 12).

 » POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU: PRINCEZ-
NA NA HRÁŠKU

14. března 2022 v 9:30 hodin ve výstavní síni MKS 
Adamov na Horce (Komenského 6). Vstupné: 50 
Kč.     

Kultura
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Není snadné najít kamaráda, ještě horší je, když 
kluk hledá kamarádku, a nejhorší je, když citlivý 
princ hledá citlivou princeznu. A k tomu má přís-
nou maminku a tatínka, jak už to tak bývá. To je 
pak každá rada drahá. Naštěstí chytrý papoušek 
Žakinka má dobrou radu vždy po ruce. S  ní už 
stačí jen pečlivě vybrat princeznu, aby nebylo 
celé království smutné. 

 » PŘEDNÁŠKA ING. BLANKY KOCOURKOVÉ, 
CSc. NA TÉMA: LÉČIVÉ ROSTLINY V  PRE-
VENCI AKUTNÍCH DÝCHACÍCH ONEMOCNĚ-
NÍ V POST-COVIDOVÉ LÉČBĚ

17. března 2022 v 17:15 hodin v salonku MKS 
Adamov (Opletalova 22).  Vstupné: 40 Kč
V souvislosti s onemocněním Covid 19 se u mno-
ha lidí, kteří touto nemocí prošli, setkáváme s tzv. 
post-covidovým syndromem. Mezi jeho nejčas-
tější přiznaky patří kašel, dušnost, zadýchávání, 
únava, slabost a řada dalších potíží. Náš host – 
Ing. Blanka Kocourková, CSc. vám i tentokrát po-
radí, jaké léčivé rostliny nám s tímto problémem 
mohou pomoci.

 » POJĎTE S  NÁMI PŘIVÍTAT JARO FORMOU 
VÝLETU DO OKOLÍ

21. března 2022 vlastivědný výlet do okolí 
(v době cca od 10:00 do 15:00 hodin)
Mnozí z  nás rádi a  často vzpomínáme na řadu 
vlastivědných výletů, které jsme podnikali díky 

skvělé spolupráci se ŠLP Křtiny, ale hlavně díky 
spolupráci s  jeho bývalým pracovníkem, Ing. Ji-
řím Truhlářem, který zemřel v roce 2020. Výlety 
samy o sobě byly krásné, poučné a příjemné, ale 
zvláštní byly i  tím, že díky dopravě autobusem 
a  „kouzelného“ klíče, který měl k dispozici  náš 
průvodce, se do běžně těžko přístupných míst 
dostali i  špatně pohybliví výletníci. Po dlouhé 
době si takový výlet můžeme užít opět. I  tento-
krát díky ochotě a vstřícnosti  ŠLP. Program vý-
letu v době přípravy Zpravodaje teprve tvoříme, 
víc se proto k výletu dozvíte na stránkách MKS 
– www.mks-adamov.cz.

 » Zájezd do blanenského kina na film „MIMO-
ŘÁDNÁ UDÁLOST“

21. března 2022 Začátek promítání v 17:30 ho-
din, cena zájezdu: 170 Kč, senioři, děti a studen-
ti 130 Kč.
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. 
Lidé uvnitř sedí, švitoří, nebo naopak mlčí, po-
kukují z  oken nebo pospávají. Vlak se náhle 
porouchá a  strojvůdce Miloš musí vystoupit 
z  vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící 
v  mírném spádu se však samovolně rozjede 
zpět do výchozí stanice a  vyděšenému Milo-
šovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. 
Cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvě-
domí, že špatným směrem. Hlasitě protestují 
a dožadují se informací. Kabina strojvedoucí-
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ho je neprodyšně uzavřená a nikdo se zpoza 
dveří neozývá. Mezi cestujícími se šíří první 
ataky paniky – že by to byl únos, pomsta nebo 
naprosté selhání systému? Kontakt s  okolím 
prostřednictvím mobilních telefonů selhává 
a nepomáhá ani zoufalý křik z oken. Cestující 
za pomocí brutálních prostředků a  myslivco-
vy pušky otevřou dveře obou kabin strojvůdce, 
ale dosáhnou pouze potvrzení svých nejhor-
ších očekávání, a  to – že motoráček nikdo 
neřídí…
Režie: Jiří Havelka, hrají: Jana Plodková, Igor 
Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, 
Alois Švehlík, Václav Kopta ad.

 » Cestovatelská přednáška FILIPA VÍTKA na 
téma Z BLANENSKA NA STŘECHU SVĚTA

24. března 2022 v 17:15 hodin v salonku MKS 
Adamov, Opletalova 22 (Ptačina). Vstupné dob-
rovolné. 
Přijměte pozvání na další zajímavou přednáš-
ku. Tentokrát se vám představí cestovatel Fi-
lip Vítek. 
Filip je dobrodruh a expediční průvodce z Ku-
nic na Blanensku. Vezl klienty dodávkou přes 
Západní Saharu, Mauretánii a  Senegal až do 
Gambie, trekoval na Špicberkách, jako dru-
hý na světě přešel zamrzlé jezero Khovsgol 
v Mongolsku, vystoupil na kopec Muztagh Ata 
7.546 m n. m. a  letos v  létě se pokusil zdo-
lat osmitisícovku Gasherbrum 2. To vše jako 
kuřák, milovník piva a v zásadě nesportovec. 
Jeho nejoblíbenější trasa je čundr údolím řeky 
Oslavky. Je mu 41 let, má trpělivou ženu a dvě 
děti.

 » VERNISÁŽ VÝSTAVY „SALONEK DĚTSKÝCH 
ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ“

25. března v 17:00 hodin ve výstavní síni MKS 
Adamov na Horce (Komenského 6)
Informace k soutěžní části akce najdete na sa-
mostatném plakátu (strana 13). Výstava potrvá 
do  1. dubna 2022.

 » Zájezd do Divadla Radost v Brně na předsta-
vení: „OPERKY“

27. března 2022. Začátek představení je ve 
14:30 hodin.
V polovině března mělo v Radosti premiéru před-
stavení Operky. Operky –  tedy čtyři známé po-
hádky (Budulínek, Červená Karkulka, O dvanácti 
měsíčkách a Šípková Růženka) jsou společným 
dílem hudebního skladatele Jaroslava Uhlíře 
a  scénáristy, dramatika, herce, autora  písňo-
vých textů i  spisovatele Zdeňka Svěráka. Vzni-
kaly v rozmezí let 2004 až 2008 a původně byly 
vždy jednotlivě součástí dětských televizních 
pořadů Hodina zpěvu. Podle  vlastních slov au-
torů si  „chtěli zkusit něco většího než písničku, 
ale  menšího než muzikál“. Tak  vznikly hudeb-
ní pohádky, věnované sice především dětem, 
ale protože texty i písničky nabíjejí optimismem 
i  „dospěláky“, jsou  vlastně Operky věnované 
všem lidem se smyslem pro humor.
Původními aktéry operek byli Zdeněk Svěrák 
a  Jaroslav Uhlíř spolu s  dětmi z  různých dět-
ských sborů. S  laskavým svolením obou autorů 
zastoupí v  inscenaci Divadla Radost vypravěče, 
zpěváky  i hudebníky ve všech rolích šest herců 
s loutkami a hudebními nástroji.
Cena zájezdu 210 Kč/os. 

Připravujeme:
• zájezd do MDB na představení „Sněhurka a já“ 

2. dubna 2022,
• pohádkové dopoledne s Brněnskými písničko-

vými tetinami 5. dubna 2022 (Ptačina),
• koncert Smíšeného pěveckého sboru Broni-

slav z Bílovic n. Sv. 13. dubna 2022,
• koncert Vojty Nevěda & Tie Break 9. května 

2022,
• pohádkové dopoledne se Z. Ševčíkem a  M. 

Danielovou 19. května 2022,
• exkurze do vily Tugendhat 19. května 2022,
• zájezd na Biskupský dvůr – představení MDB 

Eliška 31. května 2022,
• beseda s Ivem Šmoldasem 14. června 2022.
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Beseda s Ondřejem Kepkou
hercem, scénáristou, režisérem,  

moderátorem, fotografem a synem  
Gabriely Vránové a Jiřího Kepky

3. března 2022 
v 17:15 hodin
v Městském kulturním  

středisku Adamov

Setkání doplní několika písněmi  
Monika Ondroušková.

Vstupné 80 Kč.

Pořádá:  
Městské kulturní středisko Adamov,  

Opletalova 345/22, Adamov
Kontakt: tel. 607 518 104,  

e-mail mks@mks-adamov.cz

Beseda s Ondřejem Kepkou

pro slečny, 
mámy, babičky, prostě pro ženy 
všech věkových kategorií jsme připravili setkání 
s oblíbeným hercem. Znáte ho 
z Městského divadla Brno 
a seriálu Ulice, kde 
ztvárnil roli učitele 
Prokopa  Junka.

Podvečerní čaj s Ondřejem Studénkou
9. března 2022 

v 17:30 hodin

salonek Městského kulturního 
střediska Adamov /Ptačina/

Vstupné dobrovolné.

Pořadatel:
Městské kulturní středisko Adamov

Opletalova 22, 67904 Adamov
web: www.mks-adamov.cz
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Z akcí MKS v měsíci únoru

Zájezd do Městského divadla Brno na představení Sněhůrka a já

Loutkové divadelní představení pro děti z MŠ Komenského
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Ze školních tříd
Zima ve školce….

Jak přivítat zimu? 
My jsme zimu ve školce přivítali „Bílým dnem” 

– v bílém oblečení, se zimními soutěžemi a výro-
bou sněhuláků a ledních medvědů.

   V lednu jsme s dětmi v MKS Horka shlédli di-
vadelní představení „Pohádky z naší školky”. Pár 
dní na to nás ve školce Komenského 6 překva-
pili „Kamarádi papoušci” a to byla zábava nejen 
pro děti, ale i pro paní učitelky. No, přiznejme si…
komu by se nelíbili mluvící papoušci, kteří navíc 
umí jezdit na kole? Nám prostě připadali úžasní 
a tímto děkujeme panu Milanu Netolickému, kte-
rý program s papoušky pro děti připravil.

   A co dalšího se koná v naší školce? Od října 
do března probíhá v MŠ Komenského 6 kroužek  
„Edukativně stimulačních skupin“ pro předškolní 
děti a jejich rodiče. Zde hravou formou rozvíjíme 
schopnosti a  dovednosti důležité pro zvládání 
budoucího čtení, psaní a počítání.

   I nadále je ve školce k dispozici kroužek „Lo-
gopedické prevence” jako podpora přirozeného 
rozvoje řeči dětí, rozvoje textových dovedností 

a prevence vzniku vad řeči. 
   A protože máme ve školce šikovné děti, kte-

ré mají přirozenou radost z hudby i pohybu, tak 
právě pro ně máme kroužek „Hry na zobcovou 
flétnu” a v neposlední řadě taky „Jógu pro děti”.

   I  když je zima ve školce pestrá a zábavná, 
těšíme se na jaro. Tak snad přijde brzy…

Lucie Jarušková                                                                                                   
MŠ Komenského
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Oslíci
Neučil se, jak se sluší, vykrákal jsem jemu uši. 

Dlouhé uši oslu sluší. Bude slavnější, než tuší...
Takto zní hláška z legendárního animovaného fil-
mu Stvoření světa. Ať už je důvod, proč mají oslí-
ci dlouhé uši, jakýkoli a určitě je zcela jiný, než se 
uvádí ve filmu :-), je pravda, že mu ty dlouhé uši 
náramně sluší. O tom jsme se mohli přesvědčit 
na vlastní oči přímo na naší školkové zahrádce. 
Tam nás totiž navštívili dva nefalšovaní oslí-
ci. Sam a Bady. Jeden byl osel domácí a druhý 
k  nám připutoval z  Portugalska a  není přesně 
jasné, jaké plemeno reprezentuje. Ale to nám 
rozhodně  nevadilo, protože oba byli velcí krasav-
ci a sympaťáci. Děti z nich byly přímo nadšené. 
Mohly si vyzkoušet oslíky vyčesat, pohladit si je 
a kdo chtěl, což byli myslím úplně všichni, nechat 
se na osly vysadit a vyfotit se na nich. Dozvědě-
li jsme se spoustu zajímavostí. Například to, že 
se osel dožívá přibližně padesáti let, že se stejně 
jako kůň vyskytuje ve spoustě plemen a při spo-
lečné fotce jsme se přesvědčili, že platí tvrzení 
o  jejich tvrdohlavosti. Jeden se nechtěl podívat 
do kamery a  vyhlížet, až vyletí ptáček a  místo 
toho tvrdošíjně  koukal do země a ten druhý se 
s námi fotit neobtěžoval vůbec. My jsme jim to 
však rádi odpustili, protože jsme chápali jejich 
důvody. Byli už z  nás celkem unavení a  kapinu 
nervózní, přece jen na takový nápor dětí nejsou 

zvyklí. Tak jsme se pomalu odporoučeli a  jejich 
pánečci si je v klidu odvezli zpět do jejich stáje 
na farmu. Tam si oslíci pořádně odpočinuli a  je 
možné, že měli v noci nějaký hezký a veselý sen. 
Třeba o dětech z naší školky.

Mgr. Ivana Drlíková
MŠ Jilemnického
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Výstava obrazů výtvarnice 
Marie Kepáková – „Majke“. 

V pondělí 24. ledna 2022 se děti z družiny ZŠ 
Ronovská zúčastnily pod vedením vychovatelek 
Lenky, Soni a Lucie výstavy obrazů pod názvem 
„ZASTAV SE… A VYKROČ…“. Výstavu zorganizo-
vala v Městském kulturním středisku paní Jitka 
Králíčková a svoji tvorbu na ní přiblížila tříprstá 
malířka Marie „Majke“  Kepáková. Ta do Adamo-
va přijela ze Skalice nad Svitavou. Bohužel se ale 
vzhledem k pandemii koronaviru nemohla výsta-
vy přímo zúčastnit. Příchozí tak alespoň dopro-
vázel její komentář z  reproduktoru. Na silném 
zážitku z prohlížení obrazů to nic neubralo. 

Děti si prohlédly její obrazy a  seznámily se 
s životním příběhem malířky. Jedná se o hendi-
kepovanou výtvarnici, která překonala rakovinu. 
Maluje rukou, na které ji zákeřná nemoc vzala 
část dlaně a dva prsty. Majke maluje obrazy jen 
čtyřmi barvami vybíranými poslepu. Každý z nich 
je naprostý originál a  má i  svůj průvodní text. 
Dětem se výstava moc líbila a dokonce u ní byla 
i soutěž. 

Paní Majke namalovala obraz a děti měly od-
hadnout, za jakou dobu ho namalovala.

Obrazy maluje „od srdce k srdci“.

Za ŠD ZŠ Rovnovská Lenka Charvátová, Soňa 
Stöger a Lucie Smejkalová (oddělení IV, V, VI)
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Obnovení družstva žáků a 
hledání nových trenérů

Výkonný výbor FK Adamov, z. s., a trenérská rada 
se na základě závěrů z jednání konaného dne 2. 2. 
2022 rozhodly obnovit činnost družstva fotbalových 
žáků. Podmínkou pro vznik mládežnického týmu je 
však získání nových trenérů.
FK Adamov, z. s., dává touto cestou na vědomí, že 
by rád od jara 2022 obnovil činnost družstva fotba-
lových žáků. Základem tohoto týmu by se mohli stát 
hráči, kteří se zúčastnili náboru nových fotbalistů na 
podzim 2021. Dále pak fotbalisté, kteří přerušili svoji 
sportovní činnost kvůli velkému věkovému rozdílu 
při přechodu do dorosteneckých kategorií a dále fot-
balisté, kteří přestoupili do jiných fotbalových klubů.
Touto cestou vedení FK Adamov, z. s., hledá nové 
trenéry či trenérky k tomuto vznikajícímu týmu, a to 
především z řad rodičů hráčů. Další podrobnosti zá-
jemci získají u předsedy klubu, pana Jiřího Němce. 
Tel.: 775 170 869, e-mail: jiri.nemec@adamov.cz.

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

 » Vycházka Kolem Soví studánky
Vycházka se uskuteční ve středu 2. 3. 2022
Délka vycházky: 8 km
Terén: zvlněný
Trasa: Rozdrojovice – Sokolské koup. – hráz – 
Bystrc
Tam: xS2A Adamov 8:02 hod, tram č. 4, tram č. 
10, bus č. 302 Bystrc, Zoo 9:43 hod.
Zpět: tram č. 10 Bystrc 13:11 hod., tram č. 5 Čes-
ká, xS2A Štefánikova čtvrť 13:42 hod.
Jízdenka: tam 5 zón (s MHD), zpět 4 zóny (s MHD)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 » Turistický pochod a  cyklojízda Adamovské 
vyhlídky

Vycházka se uskuteční v sobotu 5. 3. 2022
Délka vycházky: 6 nebo 10 km
Trasa: dle propozic pořadatele
Terén: kopcovitý
Prezentace od 9 hod. v  restauraci Hradní u žel. 
stanice Adamov–zastávka
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 » Vycházka Z Borkovan
Vycházka se uskuteční v sobotu 12. 3. 2022.
Délka vycházky: 7 km
Trasa: Borkovany - Těšany
terén: pohodlně
Tam: xS2A Adamov 9:32 hod.,tram č. 4, bus č. 
109 Zvonařka 11:14 hod.
Zpět: bus č. 109 Těšany 14:15 hod., tram č. 4 
hlav. nádr. 15:07 hod., xS2a 15:34 hod.
Jízdenka: tam 7 zón, zpět 6 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 » Vycházka Klepačovská bledule
Vycházka se uskuteční v sobotu 19. 3. 2022
Délka vycházky: 8 km
Trasa: Rudice – Pokojná – Klepačov – Blansko
Terén: zvlněný
Tam: xS2A Adamov 8:04 hod., Blansko Bus č. 
231 v 8:43 hod.
Zpět: Blansko bus po hodině
Jízdenka: tam 3 zóny, zpět 2 zóny
Vycházku vede: Marie Tejkalová

 » Vycházka z Rohlenky
Vycházka se uskuteční v sobotu 30. 3. 2022.
Délka vycházky: 6 km
Trasa: Rohlenka – Šlapanice
Terén: rovina
Tam: xS2A Adamov 8:32 hod., tram č. 4, bus č. 
702 Úzká 9:42 hod.
Zpět: trol. č. 31 Šlapanice, Kalvodova 13:55 hod. 
(dále po 10-20 min.), tram č. 4, xS2A
Jízdenka: tam 5 zón, zpět 5 zón s MHD
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787).

Ohlednutí za vycházkou NS Rajhradsko
V sobotu 5. února jsme uskutečnili vycházku z Ra-
jhradu do Opatovic. Naše cesta vedla po NS Raj-
hradsko.
Zahájili jsme v Rajhradě u benediktinského kláš-
tera, který je nejstarším klášterem na Moravě. Byl 
založen v  roce 1048, v baroku byl přestavěn dle 
návrhu slavného architekta Jana Santiniho Aich-

Ze sportu
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la. Klášter proslul svou knihovnou. V  roce 2005 
byl v  klášteře otevřen Památník písemnictví na 
Moravě, v areálu kláštera sídlí také Farní centrum 
Rajhrad, které pořádá množství výstav a koncertů.
Pohodlnou cestou jsme došli k Opatovickým ryb-
níkům. Ty se rozkládají na jihozápadním okraji 
obce Opatovice. Napájí je potok Dunávka. Jedná 
se celkem o  tři samostatné vodní plochy, které 
slouží sportovnímu rybolovu a k vycházkám. Po-
kračovali jsme kolem smírčích kamenů ze 17. 
století, které připomínají tragickou událost, kdy se 
kvůli nevěrné lásce zastřelili tři lidé. Z původních 
tří křížů se dochovaly pouze dva a byly prohlášeny 
kulturní památkou.
Naši akci jsme ukončili v místní restauraci Kobra.
Pro 17 členů a 2 děti necelých 8 km trasy připravi-
la a vedla Irča Antoszewska.

Ohlednutí za vycházkou Pod Kuřimskou horou.
Ve středu 9. února jsme se vypravili na vycházku 
pod Kuřimskou horu. Zahájili jsme ji v Kuřimi a po-
kračovali okolo vodní kaple sv. Jana Nepomuc-
kého. Takzvaná vodní kaple byla zbudována roku 
1722. Je to malá půlkruhovitá stavba, v jejímž hor-
ním výklenku je socha sv. Jana Nepomuckého. Ve 
spodním výklenku vytéká pramenitá voda.
Naše další kroky nevedly po žluté značce, ale 
úbočím hory. Na rozcestí do České jsme odbočili 
k  lomu a rybníčku a došli do Ivanovic. Tato část 
Brna se pyšní novou výstavbou. Na závěr vycház-

ky jsme si dopřáli občerstvení v restauraci Druhý 
dech.
Cesta byla pohodlná, počasí nám přálo, zúčastni-
lo se11 členů a ušli  jsme 7 km.
Připravila a vedla Irča Antoszewska.

Střípky z historie adamovského 
sportu, 56. díl
V  sezóně 1993 se spolu setkala v  meziokresní 
soutěži dospělých obě adamovská družstva. Ve 
svých startech v okresní soutěži pokračovali žáci. 
Žádné informace o  složení družstev nebyly zve-
řejněny. Ještě méně je toho známo o roce 1994, 
kdy bylo publikováno pouze sdělení o konání srp-
nového mužského tenisového turnaje kategorie D 
ve dvouhrách i čtyřhrách na kurtech v Adamově 
a  v  Bílovicích. Z  adamovských hráčů se do dru-
hého kola probojovali Z. Liška a V. Krkoška a ve 
čtyřhře bratři Krkoškové, Z. Liška s A. Trnkou.
O  dění v  oddíle v  roce 1995 jsem v  dostupných 
zdrojích nenašel žádnou informaci. I v dalších le-
tech byly zveřejněné zprávy velmi kusé. Kronika 
Spartaku pro rok 1996 uvádí, že tenisový oddíl měl 
v soutěži zapojena tři družstva. Meziokresní sou-
těž hrálo družstvo A, které vybojovalo 3. místo. Na 
velmi pěkném 2. místě ze šesti účastníků skončili 
žáci v okresním přeboru. V srpnu uspořádal oddíl 
krajský turnaj kategorie D za účasti 32 mužů.
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Tři družstva pokračovala ve stejných soutěžích 
také v roce 1997. V meziokresní soutěži Blansko-
-Brno venkov-Vyškov obhájilo družstvo A dospě-
lých 3. místo. Družstvo B dospělých pak obsadilo 
v  okresní soutěži místo čtvrté. Nejlépe si vedlo 
starší žactvo, které v dlouhodobé okresní soutěži 
zvítězilo. V červenci byly kurty a kabiny zaplaveny 
vodou řeky Svitavy, která se po déletrvajících deš-
tích vylila z břehů.
V sezóně 1998 uspořádal oddíl v srpnu tenisový 
turnaj mužů kategorie  D. Na turnaji startovalo 
27 hráčů z oddílů Jihomoravského kraje. V krajské 
soutěži družstvo dospělých skončilo na 4. místě, 
druhé družstvo se umístilo v  okresním přeboru 
uprostřed tabulky.
V  krajské soutěži startovalo družstvo dospě-
lých v  roce 1999 ve skupině, která byla složena 
z osmi oddílů výhradně z okresu Blansko. Obsa-
dilo 3.  příčku konečné tabulky, když vybojovalo 
jen o bod méně než vítězný tým Blanska C a mělo 
jejich shodný počet s Blanskem B. Již tradičně se 
v srpnu konal v Adamově turnaj mužů úrovně D. 
Zúčastnilo se ho přes 40 hráčů, kteří se utkali na 
antukových kurtech nejen v Adamově, ale i na Útě-
chově a v Mokré Hoře. V září proběhl turnaj o pře-
borníka oddílu, do kterého se přihlásilo 16 hráčů. 
Ve finále jednotlivců zvítězil Z. Liška nad nestár-
noucím I. Štrajtem až po třech odehraných setech. 
Tato dvojice hráčů se ještě probojovala do finále, 
v němž podlehla páru A. Kupčík, A. Trnka.
Také v  sezóně 2000 bylo družstvo dospělých 
v  krajské soutěži jen dvakrát poraženo v  osmi 
absolvovaných zápasech. Vítězem turnaje o pře-
borníka oddílu se stala H. Hašpicová. Oddíl uspo-
řádal celostátní turnaj 4. kategorie. V  roce 2002 
startovalo na stejném turnaji 26 hráčů z 15 oddí-
lů. Úspěchem byl postup domácího I. Štrajta mezi 
posledních osm tenistů.
Od roku 2004 jsou k  dispozici výsledky soutěží 
smíšených družstev na webu tenisového svazu. 
Adamovské družstvo hrálo od té doby vždy nej-
nižší soutěž, což byla některá z  krajských sku-
pin IV. třídy. V letech 2004 a 2005 stačily výkony 
v konkurenci pěti družstev z okresu Blansko a Br-
no-venkov jen na poslední a předposlední místo. 
V  družstvu nastupovali A.  Kupčík, A.  Trnka, Petr 
Procházka, I. Štrajt, Z. Liška, Václav Štrajt (mladší 
dorostenec), I. Dvořáková, Jana Pernicová a Dana 
Hasoňová.
V roce 2006, kdy soutěžní skupina čítala 8 týmů 
z Brna a okresu Blansko, dosáhlo družstvo posí-
lené o  R.  Krkošku a  doplněné 14letou Barborou 
Kubíčkovou na konečné 5.  místo. V  následném 
roce to bylo bohužel opět jen místo předposlední. 
V tomto roce 2007 poprvé nastoupil za družstvo 

tehdy 12letý Petr Šmahel.
Období 2008 až 2011 nepatří k úspěšným, neboť 
družstvo opět obsazovalo místa z  konce sedmi 
či osmičlenných tabulek. Tým opustil Z.  Liška 
a v roce 2008 za družstvo hráli naposledy R. Kr-
koška, I.  Dvořáková a  J.  Pernicová. Následného 
roku na jejich místa nastoupili Jan Mach, 10letý 
Jiří Šmahel a Lucie Turková. K lepším výsledkům 
nepomohlo ani hostování Martina Zeráka, který 
byl jedničkou týmu. S  rokem 2011 ukončili svá 
účinkování ve družstvu 54letý I. Štrajt a A. Trnka.
Zlepšení nastalo v  letech 2012 a  2013. Sestavy 
se skládaly z hráčů a hráček P. Šmahela, A. Kup-
číka, J. Macha, V. Štrajta, J. Šmahela, P. Procház-
ky, Ferdinanda Šafárika, B. Kubíčkové, L. Turkové 
a Martiny Šmídové. Výsledkem bylo čtvrté a páté 
místo ze sedmi týmů startujících v soutěži. Kromě 
Adamova to byla vesměs družstva brněnských 
oddílů. V  roce 2013 zemřel dlouholetý předseda 
oddílu M. Bohatec, který byl až do roku 1991 čle-
nem družstev hrajících soutěže.
Od roku 2014 opět poklesla výkonnostní úroveň 
ve srovnání se soupeři především z okresu Brno-
-venkov a byla z  toho pouze předposlední či po-
slední místa v tabulce. V družstvu se během šesti 
let vystřídala spousta hráčů. Stabilně nastupovali 
P. Šmahel, V. Štrajt, A. Kupčík, M. Zerák (nyní již 
jako člen oddílu), B.  Kubíčková a  M.  Šmídová/
Hedlová, částečně pak J. Šmahel a J. Mach. No-
vými členy družstva byli Vladimír Siuda a  na tři, 
resp. dva roky Renata Hlaváčová a Monika Pum-
prlová. Od roku 2017 hrávali Petr a Pavel Hlavatí.
Tenisová sezóna roku 2020 nebyla vzhledem k ce-
lostátním proticovidovým opatřením dohrána. Do 
soutěží v  roce 2021 se adamovské družstvo již 
nepřihlásilo.
Oddíl vykazoval ve druhé dekádě 21. století šest 
až osm desítek členů. Předsedou výboru oddílu je 
po několik let Viktor Dyk, který od roku 2015 za-
stával též funkci kapitána soutěžního družstva. 
Oddíl každoročně pořádá pro své členy alespoň 
dva turnaje, v posledních letech ještě dětský den 
na kurtech.
Před dvěma měsíci v lednovém čísle Zpravodaje 
jsem uvedl, že představením činnosti obnovené-
ho tenisového oddílu ukončím tento seriál. Při 
procházení souhrnného textu jsem si všimnul, že 
jsem se ve 27. dílu pojednávajícího o ledním hoke-
ji odvolal ve vztahu k činnosti oddílu po roce 1996 
na stať v knize Adamov – 50 let města. Nedávno 
jsem zjistil, že v ní toho konkrétního pro toto obdo-
bí moc uvedeno není. Proto se ještě budu věnovat 
této novodobé historii oddílu ledního hokeje v roz-
sahu zřejmě dvou dílů.

-dtk-
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Volnočasové aktivity
Povánoční vystoupení v KOLE 28. 1. 2022

foto: Ladislav Lipka, více na www.kolokoloadamov.cz
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Nerealizované projekty
V tomto článku bych vám chtěl představit ně-

kolik projektů, které byly v Adamově a okolí plá-
novány, ale ve finále realizovány nebyly.

Projekty ve Střelčí
V  lesní trati Střelčí bylo v  průběhu minulého 

století plánováno několik stavebních projektů. Ve 
20. letech zde měla vyrůst tzv. Masarykova zo-
tavovna. Nakonec byl projekt přesunut do stráně 
nedaleko babické železniční zastávky. V  60. le-
tech zde mohl vyrůst areál středního odborného 
učiliště, jeho umístění nakonec bylo situováno 
z části na Horku a z části do údolí u Josefova. 
Od 70. let bylo se Střelčím počítáno pro velký 
sportovní areál. Ten nebyl nakonec z důvodů po-
litických změn realizován vůbec.
Na obrázku je projekt Masarykovy zotavovny.

Úzkorozchodná dráha Křtinským údolím
V první polovině 20. století, kdy bylo započato 

s těžbou fosfátových hlín z  jeskynních systémů 
v  Křtinském údolí, uvažovalo se o  vybudování 
úzkorozchodné dráhy tímto údolím podél Křtin-
ského potoka ke Křtinám a dále. Tato dráha měla 
usnadnit odvoz vytěžených hlín k  odběratelům. 
V roce 1921 je uváděno, že z údolí byly vyváženy 
3 až 4 vagony fosfátu denně. Proto také Česko-
slovenská stavební společnost v  Brně vypraco-
vala na žádost lichtenštejnského panství projekt 
této dráhy o rozchodu kolejí 760 mm.

Trať je vedena většinou po silnici Adamov–
Křtiny, jen v prudkých obloucích přechází do teré-
nu, ve kterém by v případě realizace bylo potřeba 
odstřelit skalní útvary. Pohon byl plánován benzi-
novými lokomotivami. 

Byť hlavním důvodem k postavení by byla těž-
ba hlin, sekundárním využitím mohl být také roz-
voj turismu. Proto bylo plánováno pokračování 
trati z  Křtin do Vilémovic a  Suchým žlebem ke 
Skalnímu mlýnu, kde by se setkala s projektem 
elektrické dráhy Blansko–Sloup.

Jesle a mateřská škola u kostela
Po druhé světové válce, kdy započalo rozšiřo-

vání závodu, vyvstala potřeba výstavby občan-
ské vybavenosti pro adamovské občany. Jednou 
kategorií této vybavenosti jsou také předškolní 
vzdělávací zařízení – jesle a  mateřská škola. 
Proto byla v 1951 na žádost Škodových závodů 
vypracována projekční organizací Stavoprojekt 
z  Brna dokumentace, která navrhla vybudování 
dvou samostatných budov v  těsné blízkosti bu-
dovy MNV (číslo popisné 101), při dnešní ulici 
Pod Horkou.

Jesle i  mateřská škola byly projektovány pro 
30 dětí, částečně podsklepeny a vzájemně pro-
pojeny topným kanálem. Kotelna, která by záso-
bovala teplem budovy byla plánována v suterénu 
jeslí.

Z jakého důvodu nebyl projekt nakonec realizo-
ván, není mi zatím známo. V Adamově byly nako-
nec jesle (číslo popisné 282) vybudovány na ulici 
Ronovská v roce 1956. V 50. letech na zamýšle-
ném místě jeslí a mateřské školy byly vystavěny 
tři bytové domy.

Na obrázku je výřez ze situace plánované stavby.

Přístavba kulturního domu Julia Fučíka
Již v 60. letech se začalo uvažovat o rozšíře-

ní kulturního domu. Jednalo by se především 
o rozšíření severního traktu budovy. Ideový návrh 
rekonstrukce zpracoval dle programu závodního 
klubu Jar. Fiala z oddělení VOV. Projekt byl nadá-
le odkládán a  situace byla opětovně řešena na 
konci 70. let. Nikdy však nebyla dotažena k rea-
lizaci.

Sídliště u Ptačí svatyně
V  návaznosti na výstavbu bytových domů na 

ulici Družstevní, Neumannova a  Petra Jilemnic-
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kého byl dle studie vypracován projekt na výstav-
bu čtveřice panelových domů a  61 rodinných 
domů v lokalitě pod Ptačí svatyní.

Čtveřice bytových domů byla situována v nej-
vyšším místě nové čtvrti v blízkosti komunikace 
Ptačina–Útěchov. Celkový počet bytových jedno-
tek v jednom objektu mělo činit 42.

Zděné rodinné domy byly rozděleny do pěti 
typů A, A1 (pravý a  levý), B (dvoubytový), C, D. 
Celkem tak mělo vzniknout 77 nových bytových 
jednotek.

Dle studie bylo v plánu postavit také novou bu-
dovu školy. Ta měla vyrůst nad dosud fungující 
školou na ulici Ronovská. Ani jeden z plánů však 
nebyl realizován.

Na prvním obrázku je výřez z plánované situa-
ce – vidět lze dva ze čtyř plánovaných bytových 
domů a  řady rodinných domů typu A1 a  A. Na 
druhém celkový pohled na celé nové sídliště.

Slévárna v areálu technické památky Stará huť
Od roku 1971, kdy byla Františčina huť prohlá-

šena státní technickou památkou, bylo přikroče-
no k přípravným a projektovým pracím na rehabi-
litaci celého areálu Staré huti.

Součástí celkového záměru rehabilitace to-
hoto památkového souboru byla vypracována 
studie na zbudování objektu slévárny, který by 
umožnil prezentaci dobového způsobu železář-
ské výroby.

Vzhled budovy vycházel z dobových fotografií 
z  konce 19. století, tak aby zapadl mezi okolní 
dochovalé objekty areálu. Dispozice stavby byly 
podřízeny snaze umožnit instalaci rozměrných 
předmětů, tj. hamru s vodním kolem, pece, dvou 
kuploven, zásobníku materiálu, jeřábu a rozlože-
né technologie lití kanónů. Dále bylo v půdorysu 
uvažováno s  místností vědecko-administrativní 
pracovny, sociální zařízení a  rozvody elektroin-
stalace.

Všechny prvky navržené architektury měly ko-
respondovat s charakterem dochovaných objek-
tů.

Navržený objekt byl přízemní, nepodsklepená 
cihelná stavba s  dřevěným krovem, viditelného 
z vnitřního prostoru, sedlovou střechou a přístav-
kem vodního kola a náznakem továrního komínu.

Základy měly být tvořeny z  prostého betonu, 
zdivo cihlové, omítnuté, částečně spárované – 
režné. Okna a dveře ocelové. Podlaha z hrubších 
keramických dlaždic. Krytina dvojitá tašková na 
husté laťování.

S  vytápěním se počítalo pouze v  pracovně 
a sociálním zařízení.

Silnice ke Kateřinskému mostu
Úvahy o  výstavbě této spojnice započaly již 

v 30. letech 20. století, kdy se vybudovala silnice 
z Adamova na Bílovice nad Svitavou a Brno. Tyto 
plány byly opět znovuoživeny v  druhé polovině  
století. V Kronice města Adamova roku 1986 je 
uveden výčet plánované výstavby v letech 1991–
2000. Realizace této spojnice byla zařazena do 
období let 1994–1995 s odhadnutou výší nákla-
dů na realizaci na 60 milionů korun.

Tenhle článek nemůže obsáhnout všechny plá-
nované stavby, které nebyly realizovány. Ale ales-
poň nastínil část z těch významnějších.

Lukáš Malý
www.adamovaokoli.cz

http://www.adamovaokoli.cz
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VĚŘÍTE NÁM? VYUŽIJTE VĚRNOSTNÍ CENY VČETNĚ TELEVIZE

PODPORA UŽIVATELŮ MÍSTNÍMI TECHNIKY ZDARMA
ŽÁDNÉ SKRYTÉ DOPLATKY A PODMÍNKY

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NOVÉ ADA-NET TARIFY C
ZMĚNĚNO VŠEM ZÁKAZNÍKŮM AUTOMATICKY

NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč
114 PROGRAMŮ TELEVIZE V CENĚ - 76 v HD
PŘÍPOJKA A VEŘEJNÁ IP ZDARMA V CENĚ

Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2022 a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

START včetně TV

100/100
stahování/odesílání

450,-

START vč. TV

6 měsíců
za 360,-

400,-

START včetně TV

200/200
stahování/odesílání

500,-
9 měsíců

za 360,-

START včetně TV

500/500
stahování/odesílání

600,-
12 měsíců
za 360,-

START včetně TV

100/100
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

1000/1000
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 vč. TV STANDARD vč. TV SENIOR vč. TV

GIGABIT BONUS9 měsíců
za 360,-

450,-

12 měsíců
za 360,-

500,-

DOMŮ PŘEPOJENO
NA GIGABITOVOU SÍŤ96 % 

Inzerce
• 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.

• 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

• AEROBIK – cvičení. Každou středu od 17,30 h 
do 18,30 h. ZŠ tělocvična Na Horce, vchod zeza-
du. Cena 70,- Kč. Těšíme se na Vás.

• Přispějte k tvorbě webu 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.

http://www.adamovaokoli.cz

