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Termín konání Akce Pořadatel

Ne 27. 3. 14:30 Zájezd do Divadla Radost na představení „OPERKY“ MKS Adamov
Čt 31. 3. 17:15 Přednáška s výstavou ateliérové práce Město Adamov
So 2. 4. 18:00 Zájezd do MDB na představení „SNĚHURKA A JÁ“ MKS Adamov

Ne 3. 4. 7:01 První jarní výšlap JMO KČT Hodonín Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT

Ne 3. 4. 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - FK Černá Hora FK Adamov
Út 5. 4. 17:15 Trombonisté věžně i vesele MKS Adamov
Čt 7. 4. 17:15 Přednáška Aleše Svobody o podzemí pod Orlí ulicí MKS Adamov
Ne 10. 4. 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Olomučany FK Adamov
Út 12. 4. 17:00 Jarní úklidová brigáda Za Adamov čistější Komise PKŽ
St 13. 4. 17:45 Koncert komorního smíšeného sboru Bronislav MKS Adamov

So 16. 4. 10:00 Otvírání studánek Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT

Po 18. 4. 8:17 Velikonoční do Olšan Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT

So 23. 4. 8:00 Den Země u Ptačí svatyně 2022 Okras, z. s.
So 23. 4. 13:00 8. sokolská akademie 2022 TJ Sokol Adamov
Ne 24. 4. 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Drnovice FK Adamov
Ne 24. 4. 14:00 Ligový OPEN turnaj v pétanque FENYX pétanque

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
VELKÁ VLAKOVÁ VÝLUKA
ZMĚNY V  ORGANIZACI NÁHRADNÍ DO-
PRAVY OD 12. 3. 2022 BRNO – ADAMOV 
(od: 12. března 2022 0:00 do: 30. června 2022 
22:59)

Po třech měsících provozu Velké vlakové vý-
luky Brno – Blansko dojde od 12. března 2022 
k  úpravě dopravního řešení pro obsluhu města 
Adamova. Změna souvisí s  připravovaným vý-
razným navýšením provozu stavební techniky 
a mechanizace po silnici mezi Adamovem a Bí-
lovicemi nad Svitavou.

Nová linka xS2D (Brno, hlavní nádraží–Adamov)
Pro komfortní zajištění dopravy mezi Adamo-

vem a Brnem bude zřízena nová linka xS2D, která 

vyjede ze zastávky Adamov, žel. st. a zastaví na 
zastávce Adamov, žel. zast. Dále pojede bez za-
stavení přes Křtiny a Ochoz u Brna na zastávku 
Brno, Dělnický dům s  možností přestupu směr 
Slatina a  bude ukončena na hlavním nádraží 
(u viaduktu Křenová).

Linka xS2D:
• zkrátí jízdní dobu mezi Adamovem a centrem 

Brna,
• vyjde vstříc některým obyvatelům Adamova, 

kteří požadovali přímé spojení k hlavnímu nádra-
ží,

• uvolní komunikaci mezi Adamovem a Bílovi-
cemi pro vozidla stavby,

• odbourá nutnost speciálních víkendových 

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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jízdních řádů při plných uzavírkách komunikace 
Bílovice–Adamov.

Linka xS2D bude jezdit v pracovní dny ve špič-
ce v intervalu 15 minut, dopoledne, večer a o ví-
kendech v  intervalu 60 minut. Dojezd do Brna 
před 5. hodinou a  odjezd z  Brna po 23.  hodině 
bude zachován.

Na lince xS2D bude pro cestu z Adamova do br-
něnské zóny 100 postačovat jízdenka na 3 zóny 
/ 90 minut za 27 Kč. Pro cestu do brněnské zóny 
101 bude potřeba jízdenka na 4 zóny / 90 minut 
za 34 Kč. Tzn. stejné jízdenky jako dosud. Stáva-
jící předplatní jízdenky zůstávají v platnosti.

I když je trasa linky xS2D delší než u linky x S2A 
s přestupem na tramvajovou linku č. 4 cestovní 
doba pro cestující z  Adamova do centra Brna 
k  hlavnímu nádraží bude srovnatelná se sou-
časným stavem.

Redukce provozu na stávající lince xS2A
Většina spojů stávající linky xS2A bude zkrá-

cena do Bílovic nad Svitavou a začne zastavovat 
na všech zastávkách po Bílovicích. Pro zajištění 
spojení do zastávky Babice nad Svitavou (ná-
hrada za železniční zastávku) bude po celý den 
i o víkendech linka xS2A 1x za hodinu prodlou-
žena z Bílovic do Adamova.

Další informace spojené 
s železniční výlukou

Silnice Adamov-Bílovice – po jednáních nakonec 
oproti záměru kraje o úplném uzavření zůstane prů-
jezdná pro vozidla do 3,5t, staveništní dopravu a výlu-
kovou dopravu autobusů 1x za hodinu – linka xS2A.

Aktuální další kyvadlová doprava na silnici v ma-
jektu JmK – místo řízené semafory – u tunýlku do 
doby vystavění opěrné zdi podél silnice (povolení do 
30. 5. 2022; předpoklad reálněho ukončení na konci 
dubna 2022); požadována průběžná údržba podkla-
du průjezdu místem původního tunýlku, oproti stáva-
jícímu stavu užití i menší frakce kamenů – akcepto-
váno.

Požadavek ul Hradní – bezpečnost provozu – pře-
chodné snížení rychlosti zónovou značkou 30 km/h 
od křižovatky po splav.

Průchodnost lávky na nádraží (žst Adamov) bude 
do doby vybudování nové beze změny; pak bude 
zpřístupněna nová lávka pro pěší a snesena původní 
(nově: předpoklad užívání nové lávky místo stávající 
v omezeném provozu – 8/2022).

Stále v platnosti:
• od 15.2.2022 12:00 hod. – tunýlek u  A.Centra 

- do zbudování nového tunýlku – neprůjezdný a ne-

průchodný,
• přístupová cesta pro pěší po zahájení demolič-

ních prací a výstavbě na tomto tunýlku přes žst. Ada-
mov – směr ulice Nádražní či Osvobození,

• vozidla majitelů rodinných domů mohou vyu-
žívat lesní cestu na Ptačinu směr ul. Neumannova 
společně s dopravou zhotovitele,

• stejně tak mohou tuto lesní cestu využívat ma-
jitelé čtyř garáží umístěných v  lokalitě za tunýlkem 
pod Coufavou,

• podmínky svozu odpadu majitelů rodinných 
domů v  této lokalitě projednány se zhotovitelem 
a svozovou společností,

• stav komunikace Nádražní v majetku JmK - mís-
to řízené semafory – požadováno sledování stavu 
vozovky a operativní opravy výtluků či propadených 
vpustí v době stavby,

• požadavek na bezpečnost/ohleduplnost pro-
vozu nákladních aut po silnici Adamov – Útěchov 
s ohledem na šířkový profil vozovky a stavu přede-
vším horní části - opět zopakováno, projednáno, 
BOZP stavby,

• budoucí stav okolo budovy Adavak, s.r.o. (původ-
ní místo prodejny jízdenek) – řeší město Adamov 
v součinnosti s investorem,

• povrchy komunikací přes Adamov, na Bílovice 
a na Útěchov včetně místních komunikací v majetku 
města dotčených stavbou - bude řešeno v době po-
slední fáze rekonstrukce - ve sledování - foto/video 
pasportizace proběhla před stavbou.

Z dotazů:
V souvislosti s výlukovou dopravou a žádostí ob-

čanů požádalo město ředitele školy prověření mož-
nosti prodloužení provozu obou mateřských školy 
(Jilemnického 1 a Komenského 6) a družin. Výsled-
kem je stav, kdy v každé budově ZŠ a MŠ bude vždy 
aspoň jedno oddělení (1 vychovatelka nebo 1 učitel-
ka) v provozu do 17:00. Rodiče už byli informováni 
prostřednictvím školy.

Připomenutí
Uzavírka komunikace Adamov–Bílovice nad Svi-

tavou o víkendech v termínech: 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.

Uzavírka tunýlku 14. 5. a 15. 5. 2022 – druhý ter-
mín – osazení mostní konstrukce nového dvouprou-
dého tunýlku.

Máte-li další dotazy, podněty, připomínky k probí-
hající 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).

Následně jsou projedávány s investorem či zhoto-
viteli staveb samotných.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova

Na 66. jednání Rady města Adamova kona-
ném dne 9. 2. 2022 Rada města Adamova vzala 
na vědomí zápis z  33. zasedání Kulturně infor-
mační komise, které proběhlo 19. 1. 2022, a zá-
pis z  12. zasedání Sportovní komise, které se 
konalo dne 3. 2. 2022.

Rada města Adamova schválila připojení měs-
ta Adamova k podpoře akce „Vlajka pro Tibet“ – 
2022.

Byla schválena Kalkulace ceny pro služby hřbi-
tovní spojené s nájmem hrobového místa – Sta-
rý hřbitov Adamov I, Nový hřbitov Adamov III pro 
období 1. 3. 2022 – 28. 2. 2023 a Kalkulace ceny 
pro služby hřbitovní spojené s  nájmem urnové 
skříňky – Nový hřbitov v Adamově III pro období 
1.3.2022 – 28. 2. 2023.

Rada města Adamova v souladu se zněním čl. 
4 Pravidel pro poskytování nájmu bytů v  Domě 
s pečovatelskou službou v majetku města Ada-
mova vzala na vědomí pořadí žadatelů o  byt 
v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komen-
ského 1, Adamov, sestavené pověřenou pracov-
ní skupinou dne 1. 2. 2022 a schválila Smlouvu 
o  nájmu bytu zvláštního určení č. 01/2022/B 
k bytu č. 05 v DPS se žadatelem umístěným na 1. 
místě v sestaveném pořadí.

Dále vzala na vědomí provedenou revizi Stan-
dardů kvality sociálně-právní ochrany dětí k datu 
1. 1. 2022 a  jejich aplikaci a naplnění na Měst-
ském úřadě Adamov.

Rada města Adamova vzala na vědomí Inven-
tarizační zprávu za r. 2021.

Dále byla vzata na vědomí kritéria pro přijímá-
ní dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2022/23 a  informace o zápisu k povinné školní 
docházce a  zápisu k  předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2022/23. Byl schválen návrh úpra-
vy provozu jednotlivých mateřských škol v průbě-
hu měsíce července a srpna 2022 ve znění před-
loženém ředitelem ZŠ a MŠ Adamov.

Rada města Adamova schválila odpisový plán 
na r. 2022 Základní školy a mateřské školy Ada-
mov, příspěvkové organizace.

Byla schválena Smlouva o zřízení místa zpět-
ného odběru se spol. REMA Systém, a. s.

Následně byly schváleny Dodatek č. 4 Smlou-
vy o  nájmu nebytových prostor č. 01/2018/SN 
s nájemcem Vítem Uhlířem, Družstevní 1, Doda-
tek č. 12 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
13/2004/SN se společností CETIN, a. s., a Doda-
tek č. 12 Smlouvy o  nájmu nebytových prostor 

č. 25/2004/SN se společností Vodafone Czech 
Republic, a. s.

Rada města Adamova schválila aktualizovaný 
Plán činnosti orgánů města Adamova – stav ke 
dni 1. 2. 2022.

Dále bylo schváleno přijetí dotace z  JMK na 
poskytování sociálních služeb ve výši 79.000 
Kč na základě Smlouvy o  poskytnutí finanční 
podpory na poskytování sociálních služeb č. 
JMK074527/22/OSV.

Rada města Adamova schválila Smlouvu 
o spořicím účtu s Českou spořitelnou, a. s.

Byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odstra-
nění odpadů se společností P-D Refractories CZ, 
a.s. – odstranění odpadů na skládce Březinka.

Rada města Adamov pověřuje vedoucí odbo-
ru SSV Městského úřadu Adamov zastupová-
ním města Adamov jako kolizního opatrovníka 
jmenovaného soudem osobám omezeným ve 
svéprávnosti pro uzavření smlouvy o poskytnutí 
sociální péče, a  to z důvodu střetu zájmů takto 
omezené osoby ve svéprávnosti se zájmy jejího 
opatrovníka.

Na závěr byl schválen program 20. zasedání 
Zastupitelstva města Adamova, které se bude 
konat v pondělí 28. února 2022 v 16:30 hodin na 
Městském úřadu v Adamově.

Na 67. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 28. 2. 2022 Rada Města Adamova schválila 
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Do-
datek č. 3 ke Směrnici pro činnost městského 
kamerového dohlížecího systému.

Byla schválena Dohoda o úhradě nákladů spo-
jených s  koupí nemovitých věcí s  Mendelovou 
univerzitou v  Brně, Školním lesním podnikem 
Masarykův les Křtiny.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí 
přehled žádostí pro poskytování dotací z  roz-
počtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně, 
chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových 
domů na pozemcích ve vlastnictví města Ada-
mova na období roku 2022 dle schváleného do-
tačního programu a schválila v souladu s odst. 
8.5. dotačního programu pro poskytování dotací 
z  rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné 
zeleně, chodníků a kontejnerových stání v okolí 
bytových domů na pozemcích ve vlastnictví měs-
ta Adamova na období roku 2022 navýšení čás-
tek jednotlivých žádostí koeficientem 1,5.

Následně byla schválena Rámcová smlouva 
o dodávkách tonerů.

Na závěr byl schválen rozpis rozpočtu na rok 
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2022 a platební kalendář na rok 2022, pro posky-
tování neinvestičního příspěvku a  investičního 
transferu příspěvkovým organizacím zřízeným 
městem Adamov, který vychází ze schváleného 
rozpočtu na rok 2022.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  5. 3. 2022  Helena Ptáčková, 81 rok
  5. 3. 2022  Vladislava Petýrková, 70 roků
  8. 3. 2022  Marie Lukášová, 83 roky 
  9. 3. 2022  Vlasta Pechová, 95 roků 
10. 3. 2022  Jaroslava Handlová, 75 roků 
13. 3. 2022  Františka Kolářová, 88 roků
20. 3. 2022  Věra Hrubá, 85 roků
22. 3. 2022  Květa Svobodová, 87 roků
22. 3. 2022  Julie Pokorná, 83 roky
25. 3. 2022  Marcela Prajková, 84 roky
29. 3. 2022  Mária Králová, 85 roků

Blahopřejeme k sňatku
22. 2. 2022 Jiří Kolář a Radka Poslušná, sňatek 
Městský úřad Adamov

Úmrtí
21. 2. 2022  Běla Kriklová, roč. 1948 
  2. 3. 2022  Jiří Švihla, roč. 1943
10. 3. 2022  Martin Šupka, roč. 1994 
14. 3. 2022  Renata Koscelníková, roč. 1969

Změna cen jízdného MHD 
Adamov od 1. 4. 2022

V souvislosti s  rozhodnutím Vlády ČR ze dne 
19. 1. 2022 změnit výši státem nařizovaných slev 
ve veřejné dopravě dojde k tarifní úpravě týkající 
se těchto skupin:
• děti a mládež od 6 do 18 let,
• studenti od 18 do 26 let,
• senioři 65+ (pokud nemají nárok na bezplatné 

cestování),
• invalidní důchodci III. stupně (pokud nemají 

nárok na bezplatné cestování).
Pro výše uvedené skupiny bude změna zname-

nat navýšení cen jízdného.  
Od 1. 4. 2022 za jednu jízdu v MHD Adamov 

tak zaplatí 5 Kč. 
Cena bude upravena i u předplatních jízdenek: 

měsíční – 140 Kč, čtvrtletní – 360 Kč a roční – 
1.250 Kč.

Ceny jízdného pro ostatní skupiny cestujících 
včetně bezplatné dopravy se nemění. 

Kompletní ceník a  více informací zde nalézt 
zde: www.idsjmk.cz.

Bydlení v DPS? Řešení pomoci 
pro Vás

Dům s  pečovatelskou službou (DPS) v  Adamo-
vě na ulici Komenského 1  je v souladu se zněním 
zákona č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník, ve 
znění  pozdějších předpisů, domem s byty zvláštní-
ho určení.  

V DPS je celkem 27 bytů, z  toho 10 bezbariéro-
vých. V domě je 21 jednopokojových a  6 dvoupoko-
jových  bytů o ploše od 34,80 m2  do 51,66 m2. 

Nájemné od 1. 5. 2021 činí 56,25 Kč/m2 (od 1. 5. 
2022 bude činit 58,50 Kč/m2) a  nájemci si dále hradí 
zálohy na služby a elektřinu.

Nájemní byty v DPS jsou určeny pro seniory, kteří 
nepotřebují komplexní, zejména zdravotní péči, ale 
z důvodu ubývání soběstačnosti u nich bude před-
poklad využití sociální služby, tedy Pečovatelské 
služby města Adamova, která má v  tomto domě 
svoje zázemí.   

Do DPS lze přijmout osamělé seniory nebo dvo-
jici, jestliže jde o osoby starší 65 let nebo  občany 
města Adamova mladší 65 let, kteří jsou poživate-
li invalidního důchodu III. stupně,  jejichž zdravotní 
stav vyžaduje bezbariérovou úpravu bydlení a nebo 
občany města Adamova  mladší 63 let, kterým byla 
vlivem nezaviněných okolností ze strany pronajíma-
tele ukončena nájemní smlouva k bytu. 

Byty jsou přidělovány dle bodového systému, 
který je nedílnou součástí Pravidel pro poskytování 
nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v ma-
jetku města Adamova a nájemci získají smlouvu na 
dobu určitou.  

V DPS získáte čisté, příjemné a vzájemně ohledu-
plné bydlení v místě, kde máte svoji rodinu, přátele 
a známé a na které jste v Adamově zvyklí.      

Žádost o byt DPS lze získat osobně na Městském 
úřadě v  Adamově, odboru sociálních a  správních 
věcí, 1. patro, dveře č. 24 nebo na stránkách měs-
ta Adamova http://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/
pecovatelska-sluzba-1/dps.  

Bližší informace Vám budou podány na telefon-
ním čísle 516 499 624 nebo 602 788 015, případně 
na e-mailu social@adamov.cz.

https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/1041
http://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/pecovatelska-sluzba-1/dps
http://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/pecovatelska-sluzba-1/dps
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Události ve městě
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Postup prací na rekonstrukci železnice

18. března 2022

7. března 2022
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Den Země u Ptačí svatyně 2022
Spolek pro ochranu přírody v  Moravském krasu 

a okolí – Okras, z. s., vás zve na Den Země u Ptačí 
svatyně v Adamově, který se bude konat v sobotu 23. 
4. 2022 od 8:00. Tématem letošního setkání bude 

zkoumání lesa a všech jeho součástí.
Akce bude zahájena tradičně již v 8:00 u studánky 

cca dvouhodinovou  ornitologicko-botanickou vy-
cházkou, která je součástí celostátního „Vítání ptačí-
ho zpěvu“ pořádaného Českou společností ornitolo-
gickou. Při troše štěstí si budeme moci prohlédnout 

Sbírak na pomoc ukrajinským 
uprchlíkům

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 proběhla na hasičské zbrojni-
ci sbírka na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Tu pořádali 
adamovští hasiči s městem Adamov.

Tímto bychom rádi poděkovali všem občanům, kte-
ří se sbírky zúčastnili a přispěli svými dary.

Velké poděkování patří soukromému zájmovému 
klubu Alfa ,,Masna“ na Ptačině a  jejich hostům, za 
nemalou sbírku pomoci, kterou jsme vyzvedli (dvě na-
ložená hasičská auta VW Transporter). V neposedlní 
řadě patří dík všem adamovským hasičům a dalším, 
kdo s organizací sbírky pomohli, tímto velice děkuji.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova
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některé z místních druhů ptáků také zblízka a vidět, 
jak se provádí jejich kroužkování apod. 

Od 10 do 15 hodin bude probíhat program na něko-
lika stanovištích v okolí studánky, na kterých budeme 
zkoumat les v celé jeho kráse a pestrosti. Budete si 
moci vyzkoušet zasadit svůj vlastní strom, zjistit, jak 
funguje vodní režim lesa, seznámíte se s  šelmami 
a  dalšími obyvateli lesa včetně proradného brouka 
kůrovce, zjistíte, co jsou to doupné stromy a jak je pro 
ptáky těžké vytvořit si v kmeni dutinu, jak funguje pra-
les a jaké jsou v lese pravidelné cykly. 

To a řada dalšího, včetně občerstvení pro vás bu-
dou celý den připraveny, a pokud jste soutěživí, mů-
žete po úspěšném absolvování všech stanovišť na 
konci získat i malou odměnu na památku.

Akce bude zakončena táborákem, který začne v 15 
h a bude probíhat cca do 17 h. Zde bude možné opéct 
si na ohni buď vlastní dobroty, nebo námi připravené 
hady z těsta. Hudební nástroje jsou vítány.

Okras se na Vás těší!

Vzpomínky
Dne 12. března 2022 uplynuly 3 roky, kdy nás 
opustila naše maminka paní Anna Šumberová 
a 2.dubna 2022 30 roků tatínek Ludvík Šumbera.
Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 1. dubna jsme si připo-
mněli 5. výročí úmrtí pana 
Miroslava Hedla.
Kdo jste ho znali, věnujte 
mu spolu s  námi tichou 
vzpomínku.
Stále vzpomíná syn a dcera 
s rodinami.

Čas plyne a bolest v srdcích 
zůstává.
Dne 8. 4. 2022 tomu bude 
rok, co nás náhle a  neče-
kaně opustil můj milovaný 
manžel, tatínek a  dědeček, 
pan Lubomír Gregorovič.
Všem přátelům a  známým 
děkuji za vzpomínku, kterou 
mému manželovi věnujete.
S  láskou stále vzpomíná, 
celá jeho rodina.

Dne 11. dubna by se dožil 90 let náš milovaný 
Antonín Svoboda a dne 25. dubna uplyne smut-
ných 13 let, kdy náš navždy opustila naše milova-
ná Marta Svobodová.
Kdo jste je znali, věnujte jim s námi tichou vzpo-
mínku.
S láskou vzpomíná celá rodina. 

Dne 14. dubna 2022 vzpo-
meneme nedožitých 100 
roků od narození naší ma-
minky, babičky a  prababič-
ky, paní Anneliese Pařízko-
vé.
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte prosím s námi.
Stále vzpomínají syn a dce-
ra s rodinami.

Dne 21. dubna vzpomene-
me 7. výročí úmrtí manžela, 
dědečka a pradědečka Kar-
la Petýrka.
Stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.
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Kultura
Pozvánka na výstavu
Zdeňka Knechtová – Romayorci a Pohoda

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek při-
pravil ve výstavní síni Společenského centra 
na Horce výstavu prací výtvarnice spojené 
s  Adamovem  Zdeňky Knechtové. Slavnostní 
vernisáž se uskuteční  v neděli 24. dubna ve 
14:30 hodin. Výstavu uvede autorka a  Jaro-
slav Budiš, vystoupí David Hreňo a Radka Hre-
ňová. K  návštěvě jste zváni od 24.4. do 3.5. 
2022, a to v pondělí - pátek od 14:15 do 17:15 
hodin, v neděli 14:15 – 16:45 hodin. V sobotu 
je zavřeno.

Autorka o  sobě napsala: Narodila jsem se 
v roce 1957 v Brně. Dětství jsem prožila v Je-
dovnicích. Po ukončení Střední ekonomické 
školy v  Blansku jsem vystudovala ekonomic-
kou fakultu Vysoké školy báňské v  Ostravě. 
Od roku 1986 žiji v Brně. Nyní jsem v důchodu. 
Tvořím převážně na chalupě v Adamově. Man-
žel Petr Knecht (nar. 1952) z Adamova pochá-
zí a  jako většina obyvatel Adamova pracoval 
v  Adastu stejně jako já. Na rozdíl od původ-
ního pracovního zaměření (účetnictví, daně), 
v tvorbě nedodržuji žádná pravidla, a to ani ta, 
která jsem se spolu s různými technikami na-

učila ve výtvarné škole Aleše Chalupy. Nejsem 
„výtvarnice realistka“, ani nemám vyhraněný 
styl, maluji podle nálady, improvizuji, protože 
hledání nových cest mě nejvíce baví. Sama 
jsem zvědavá, jaká bude finální podoba obra-
zů nebo soch. V případě, že někoho zaujmou, 
nadšeně vysvětluji, proč a  co mě inspirovalo 
při zachycení představ, snů, vzpomínek, tužeb, 
zklamání, vzdoru, smutku, strachu, ale i lásky, 
něhy a přátelství. První samostatnou výstavu 
s názvem „Jen tak pro radost“ jsem uspořáda-
la v roce 2011. 

O výstavě „Romayorci a Pohoda“
Sochy jsou sestaveny z  dřevěných modelů 

určených k  výrobě forem na odlitky jednot-
livých dílů výrobků Adastu. Jelikož většina 
forem byla hodně těžká, pracovala jsem na 
sochách s  manželem, který se osvědčil jako 
silák i výtvarník. Název je odvozen od prvního 
ofsetového tiskového stroje vlastní konstrukce 
(ROMAYOR z roku 1958). Než výroba skončila, 
předmětné modely byly ze všech závodů Adas-
tu   soustředěny v Adamově v budově bývalého 
provozu 20. Po ukončení výroby byly určeny 
k  likvidaci a nákladními auty vyvezeny na hro-
madu ven, kde značně trpěly povětrnostními 
vlivy. Z této hromady jsme několik modelů „za-
chránili“, protože jednotlivé formy byly pečlivě 
řemeslně zpracované a bylo nám líto je vyho-
dit. Vůbec jsme netušili, jestli k něčemu budou. 
Vytvoření soch Romayorků z Adastu nám trva-
lo asi 7 let. Soch je 14 a jejich konečná podo-
ba vychází ze života lidí v Adamově. Jedná se 
o dřevěné postavy poznamenané šrámy minu-
losti, ale přesto radostné, pohádkové postavy, 
a dále o objekty, které k životu Adamováků ne-
odmyslitelně patří.



11

Výstava obrazů má 2 části:
1) Obrazy Romayorků z  Adastu, které vznikly 

použitím šablon vytvořených z dřevěných mode-
lů, které nebyly využity k sestavení soch.

2) Pověšení profese účetní - ekonomky na hře-
bík.

V  roce 2017 jsem odešla do starobního dů-
chodu a  zbylo mi hodně nepotřebného kance-
lářského materiálu (sponky, razítka, sešívačky 
a zejména CD s účetními programy). Uvědomila 
jsem si, že účetní rozhodně nejsou předlohou 
k  uměleckému ztvárnění a  rozhodla jsem se to 
napravit, protože když to neudělám já, tak nikdo. 
Navíc barva těchto účetních šedých myší se hodí 
k stříbrošedým sochám.

Výstava je pocta šikovným, nápaditým a zruč-
ným adamovským kovákům i  účetním, ekono-
mům  a všem lidem s představivostí.

Synoda
Na podzim 2021 zahájil papež František tříletý 

synodální proces. Věřící se ve farnostech rozdě-
lili na skupiny, které měly za úkol prodiskutovat 
některé z  deseti témat. Ty se týkaly vzájemné-
ho porozumění, schopnosti předávat radostnou 
zvěst evangelia nebo třeba spojení církve a víry 
s běžným životem. Jedna ze synodálních skupi-
nek v adamovské farnosti se zaměřila na téma 
naslouchání:

Naslouchat neznamená jen poslouchat ale mít 
otevřené oči, mysl a srdce k podnětům, názorům 
i skrytým přáním či trápením, které k nám mohou 
přijít nečekaně z kterékoliv strany.

Naslouchání se může zdát na první pohled 
zbytečným, když je jen povrchním postojem „ze 
zdvořilosti“. „Naslouchání“ nás ale učí být pozor-
nými, být „ve střehu“, abychom dokázali být ku 
pomoci správným způsobem. Otevření k  tomu, 
co nám naši bližní chtějí říct a případně být.

Uvědomujeme si, že každý z nás se musí učit 
ovládat, potlačovat své ego, protože ono „zahle-
dění se do mého já“ potlačuje naši schopnost 
naslouchání.

S  tím souvisí schopnost neposuzovat nikoho 
dle prvotního dojmu, protože nevíme, jaký poklad 
od Boha je v něm ukrytý.

Naší snahou do budoucna bude „býti naslou-
chajícími“ nejen ve farnosti.

Počátek je již teď v  našich rodinách. V  man-
želství, ve spolupráci manželů při výchově dětí 
a  všech činnostech s  tím společným soužitím 
spojených – zde je ono trpělivé naslouchání zá-
kladním kamenem.

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 duben 2022
Téma měsíce: Bezpečnost
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Tvoření: velikonoční tvoření, výroba dopravních 
značek  
Speciální akce: Hledání velikonočních balíčků
Workshop vaření: pečení velikonočního beránka, 
vajíčková pomazánka
Beseda: Seznámení s  dopravními situacemi na 
silnici, První pomoc  
Dále se budeme věnovat:
• Den dětské knihy
• Den Země 
• 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., na telefonu 
733 741 732 nebo na e-mailu: z.zastavka.ada-
mov@blansko.charita.cz.
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben ak-
tuálním vládním nařízením.
Těší se na Tebe! Kolektiv zaměstnanců Zlaté 
zastávky.

Jarní prázdniny na zastávce
Na Zlaté zastávce proběhly jarní prázdniny. 

V  rámci programu jarních prázdnin jsme si užili 
tvoření, výlet do Bílovic, soutěže a vaření. V pondělí 
se pro děti uspořádalo kino (na základě filmu děti 
zjišťovaly své přednosti a nedostatky a proč je důle-
žité držet pohromadě), v úterý se učily vařit plněný 
pitta chleba (děti se učí samostatnosti při vaření 
a finanční gramotnosti), ve středu celý den strávily 
na čerstvém vzduchu na výletě v Bílovicích, ve čtvr-
tek se děti formou hry učily názvy profesí (aktuální, 
méně známé) a také jsme si řekli, co určité profese 
obnáší, v pátek se vyráběly jarní dekorace. 
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Městské kulturní středisko
Opletalova 345/22, 679 04 Adamov
MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č. t. 516 446 590 pouze záznamník
mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS – knihovna
č. t. 516 446 817
e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

 » Zájezd do Městského divadla Brno na muzi-
kál pro celou rodinu “SNĚHURKA A JÁ”

2. dubna 2022 začátek v 18:00 hodin

Dopoledne s pohádkou pro děti z MŠ Jilemnic-
kého a veřejnost s Brněnskými písničkovými te-
tinami Zpívání o jaru
5. dubna 2022 od 10:00 hodin v sále MKS Ada-
mov na Ptačině Vstupné: 50 Kč

 » Pokračování přednášky Ing. Aleše Svobody 
o podzemí pod Orlí ulicí

7. dubna 2022 od 17:15 hodin v  salonku MKS 
Adamov na Ptačině Vstupné: 50 Kč

SALONEK
DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ

Právě probíhá ve výstavní síni MKS Adamov 
na Komenského 6 (Horka).

Výstavu lze navštívit až do 1. dubna 2022,
v pracovní dny vždy v době od 14:15 do 17:15 h.,

v sobotu a neděli od 14:15 do 16:45.

TROMBONISTÉ 
VÁŽNĚ I VESELE

(z ročníku F. Jeřábka)

5. dubna 2022
od 17:15 h. v sále MKS

Adamov (Ptačina)     
koncertní přehlídka studentů

brněnské konzervatoře
Vstupné dobrovolné.
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 » Zájezd do kina Blansko na film Betlémské světlo
11. dubna 2022 začátek promítání v 17:30 hodin
V dubnu se vypravíme na film Betlémské světlo – 
nový film otce, syna a už i vnuka Svěrákových na 
motivy oblíbených poví dek Zdeňka Svěráka.
Příběh: Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Z. 
Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené po-
vídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají 
na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračo-
val v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce 
získat nedobytnou Vendulu z lékárny,  pan Bohumil 
prosí, aby udělal zázrak, automechanik Bakalář by 
chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z  reálného 
světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už by 
měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie 
s  prvky magického realismu servíruje univerzální 
otázky lidského života s nadsázkou a humorem. 
Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, V. Kotek, T. Ramba, O. 
Vetchý, J. Čadek Čvančarová, V. Javorský ad. Cena 
zájezdu: 130 Kč děti a senioři, 170 Kč ostatní.

 » Společenské centrum MKS Adamov, Komen-
ského 6 /Horka/ výstava Zdeňka Knechtová 
- Romayorci a Pohoda

24. dubna – 3. května 2022
Vernisáž výstavy se koná v  neděli 24. dubna 
2022 ve 14:30 hodin a uvede ji Zdeňka Knechto-
vá a Jaroslav Budiš.
Výstavu můžete navštívit v pondělí - pátek v době 
od 14:15 do 17:15 hodin, v neděli v době od 14:15 
do 16:45 hodin. Otevření v jinou dobu lze domlu-
vit na tel.: 607 518 104.

POETICKÝ KONCERT
KOMORNÍHO SMÍŠENÉHO SBORU

Z BÍLOVIC NAD SVITAVOU

středa 13. dubna 2022
v sále MKS Adamov v 17:45 hodin

Koncert pořádá MKS Adamov.
Vstupné dobrovolné.

Zájezd na jarní etapu výstavy
FLORA OLOMOUC 

Květy a světy                                                                                                      
- mezinárodní květinová a zahradnická výstava

Jarní etapa nejznámější výstavy květin - pro-
dejní trhy květin, okrasných dřevin, zahradnic-
kého sortimentu, pomůcek a  potřeb pro za-
hradníky a zahrádkáře. Návštěvníci se mohou 
těšit i na bohatý odborný doprovodný program 
s  přednáškami a  poradnou. Chybět nebudou 
ani soutěže: soutěž o nejlépe řešenou expozici 
a floristická soutěž Svazu květinářů a floristů.

Termín zájezdu: čtvrtek 21. dubna 2022
Doprava mikrobusem

Cena zájezdu: 300 Kč senioři a studenti,
350 Kč dospělí

Přihlášky jen do 3. dubna 2022 na tel. 607 518 104.
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Za jarními výhledy se ŠLP 
Křtiny

MKS Adamov ve spolupráci se ŠLP Křtiny 
uspořádalo společně s průvodcem Ing. Borkem 
Nejezchlebem exkurzi po zajímavých místech 

v našem okolí.
V  rámci exkurze jsme navštívili například 

Alexandrovy rozhledny, novou rozhlednu v Bílovi-
cích nad Svitavou, jižní okraj lesostepi v NPR Há-
decká planinka či centrum lesnické pedagogiky 
„Doubravka“ na Hádech.
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Ze školních tříd
Jaro už klepe na dveře

Jaro už je téměř tu a abychom si tento čas po 
dlouhé zimě zpříjemnili, uskutečnili jsme s dětmi 
spoustu báječných aktivit.

Navštívil nás pan Petr Toman, který pro nás při-
chystal karnevalovou show, jak se patří. Program 
byl plný veselé hudby, zábavných her a zpěvu.

Děti si celé dopoledně náramně užívaly v mas-
kách princezen, hasičů, pirátů a různých zvířátek.

Některé si svoje masky i vlastnoručně vyrobi-
li. Tančilo se na známé pohádkové písničky, ani 
všemi oblíbený had na písničku Jede, jede ma-
šinka nechyběl.

Tancem jsme protáhli svá těla, nyní by se hodi-
lo osvěžit i mysl.

Uvítali jsme tedy návštěvu z  Malé technické 
univerzity, při které se děti mohly stát architekty 
a  stavebními inženýry. Dle technických výkresů 
jsme stavěli domky z lega. Spolupráce v jednotli-
vých smíšených skupinkách byla skvělá.

Kluci se vrhli na stavbu obvodových zdí 
a děvčata se ochotně chopila příležitosti k zútul-
nění interiéru a  uskutečňování svých představ, 
kde bude kuchyň, obývák, ložnice apod.

Vše bylo zakončeno vyhodnocením nejlepší 
stavby dne.

Když byly stavby náležitě zkolaudovány, roz-
hodli jsme se oslavit Den vody v modrém oble-
čení. Pověděli jsme si, jak moc vzácná a důležitá 
voda je, a připomněli si, jak s vodou hospodařit 
a vážit si jí.

Na závěr měsíce nás čekala už jen návštěva 
divadla Radost v Brně. Tentokrát jsme se pobavi-
li díky skvěle zpracovanému programu Jaroslava 
Uhlíře a  Zdeňka Svěráka ,,Pohádkové  operky“. 
Jednalo se o klasické pohádky v podobě opery. 
Zábavnou a  vtipnou formou si tak děti mohly 
osvěžit pohádky jako je Červená Karkulka, O Šíp-
kové Růžence, O  Budulínkovi a  O  dvanácti mě-
síčkách.

Měsíc „březen“ jsme si tedy báječně užili. Ve 
všem tom veselí a tvoření nám nastalo jaro. Teď 
už jen zbývá, aby se pořádně oteplilo a hurá i na 
venkovní aktivity!

Jana Vondálová
MŠ Komenského 6
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Ze sportu
Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT
Pozvánky na turistické vycházky:

 » První jarní výšlap JMO KČT Hodonín
Vycházka se uskuteční v neděli 3. 4. 2022
Délka vycházky: 10 km
Trasa: dle propozic pořadatele
Terén: rovina
Tam:xS2D Adamov 7:01 hod., Brno R 8:36 hod.
Zpět: Hodonín R 16:23 hod., Brno xS2D 17:40 
hod.
Jízdenka: 2x všezónová
Vede: Tonda Procházka

 » Otvírání studánek
Vycházka se uskuteční v sobotu 16. 4. 2022
Délka vycházky: 10 km
Trasa: Adamov Ptačina – kolem školy na Útě-
chov – studánka „Pocta vodě“ – Útěchov – Ada-
mov
Sraz v 10:00 hod. na zastávce Útěchov rozcestí
Terén: kopcovitý
Tam: Adamov Ptačina u hodin v 8:45 hod. – pěš-
ky
Vycházku vede: Marie Tejkalová

 » Velikonoční do Olšan
Vycházka se uskuteční v pondělí 18. 4. 2022

Délka vycházky: 10 km
Trasa: Bukovinka/Říčky, hájenka – U Tří javorů – 
Olšany
Terén: mírný
Tam: Adamov Bus č. 157 v 8:17 hod., Bukovinka/ 
Říčky–hájenka 9:11 hod.
Zpět: Olšany Bus č. 205 v 13:07 hod., Rousínov 
Bus č. 354 v  13:30 hod., Drnovice Bus č. 157 
v 14:46 hod.
Vycházku vede: Draha Nesnídalová

Ohlédnutí za vycházkou Adamovské vyhlídky
V  sobotu 5. března pořádal KČT Malá Haná 

z Velkých Opatovic turistický pochod a cyklojíz-
du „Adamovské vyhlídky“.

My, adamovští turisté, jsme se tohoto pochodu 
také zúčastnili. Start byl v restauraci Hradní. Zvo-
lili jsme trasu 12 km, která vedla přes Alexandro-
vu rozhlednu. Někteří na rozhlednu vystoupali, 
my jsme si trasu neplánovaně prodloužili. Cesta, 
která se nazývá Šutrovaná, nás přivedla na okraj 
Babic a k propasti Malá Macocha. Je to bývalý 
opuštěný důl na železnou rudu z  přelomu 18. 
a  19. století. Po zasypání zde zůstaly tři závrty 
o hloubce 8 metrů.

Došli jsme k rozcestí Na Újezdě a pokračovali 
po žluté značce údolím Vaječníku.

Míjeli jsme jeskyni Na Vaječníku a sestupova-
li dolů. Na pravé straně se tyčila vysoká skalní 
stěna se zbytky hradu Hrádek u  Babic. Modrá 
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značka nás vedla NS Josefovské údolí kolem 
jeskyně Jáchymka zpět do Adamova. Během 
celého pochodu jsme procházeli rozmanitou pří-
rodou.  Kolem rozhledny ležel na cestě sněhový 
poprašek, v příkrém údolí jsme zdolávali kluzké 
kameny. Kolem Křtinského potoka bylo mno-
ho vyvrácených stromů, některé byly odklizené, 
napadaly ale další. Viděli jsme kvetoucí lýkovec 
a podléšky.

Zúčastnilo se 22 turistů, z toho 1 host a 4 děti. 
Absolvovali jsme několik tras, někteří ušli 10 km, 
jiní 12 km a ti nejstatečnější 16 km.

Vycházku vedla M. Tejkalová.

Ligové OPEN  turnaje 
v Adamově u řeky Svitavy pro 
rok 2022

I v tomto roce pořádá spolek FENYX pétanque 
Adamov ligové OPEN turnaje  na svých čtyřech 
hřištích u řeky Svitavy. 

Na tyto turnaje jsou zváni i  obyvatelé města 
Adamova, kteří nejsou členy spolku FENYX. 

Dokonce ani nemusí mít svoje hrací koule, kte-
ré jim přítomní hráči mohou na místě zapůjčit. 

Začátek turnajů bývá stanoven na odpolední 
čtrnáctou hodinu a  první turnaj bude zahájen 
v neděli 24. dubna 2022. Jen v případě opravdu 
špatného počasí by mohl být turnaj odložen o je-
den týden na další neděli. 

K návštěvě Vás srdečně zvou pořadatelé jed-
notlivých turnajů.

Bližší informace můžete získat na mobilním te-
lefonu 732 986 408 – prezident FENYX pétanque 
Adamov Jiří Hromek.

Ohlédnutí za turisickou akcí 
Adamovské vyhlídky

Adamov = město na hranici Moravského krasu. 
Proč se nepodívat na krásnou okolní přírodu? A tak 
jednu říjnovou sobotu vznikl nápad několika členů 

Klubu českých turistů Malá Haná Velké Opatovice 
pod vedením místního rodáka Radka Janků pod pře-
zdívkou „Čáp“ uspořádat turistický pochod. Netrvalo 
dlouho a vznikl název Adamovské vyhlídky. Stačilo 
už zvolit vhodný termín a začít s přípravou tras, mís-
ta startu a cíle.

A tak 5. března 2022 se od ranních hodin začali 
do Restaurace Hradní v Adamově hrnout davy turis-
tů na 0. ročník této akce. Celkové číslo se nakonec 
zastavilo na 593 pěších a 8 cyklistů. Potěšením byla 
návštěva 4 turistů z Vídně. Pěší trasy byly zvoleny 
pro všechny věkové kategorie od 6 do 50 km. Trasu 
50 km zvládl nejrychlejší borec něco přes 5 hod. Vel-
kým lákadlem na trase byla Alexandrova rozhledna, 
zámek a poutní kostel ve Křtinách, jeskyně Býčí ská-

24. 4. 2022 15. 5. 2022

12. 6. 2022 26. 6. 2022

10. 7. 2022 24.7. 2022

7. 8. 2022 21. 8. 2022

11. 9. 2022 25. 9. 2022
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la a Stará huť. Delší trasy zavedly turisty až na novou 
rozhlednu U Lidušky, Ostrou horku a Babí lom.

V cíli se turisté po převzetí diplomu a butonu s ob-
rázkem Alexandrovky mohli ještě vyfotit s masko-
tem pochodu – čápem a občerstvit v místní restau-
raci. A tak věříme, že tato vysoká účast nám dodala 
impuls do pořádání dalších ročníků této krásné turi-
stické akce.

Dušan Machourek, Klub českých turistů Malá 
Haná Velké Opatovice.

Orientačním běžcům začíná 
sezóna

S  příchodem jara budou odstartovány závody 
a soutěže běžců, jejichž nedílnou součástí vybavení 
je mapa a buzola. Podle současných trendů covido-
vé epidemie se zdá, že by letošní sezóna mohla být 
ovlivňována hygienickými omezeními jen snesitelně, 
a tak by se mohl po více než dvou letech vrátit počet 
i provedení závodů opět ke standardům.

Vzhledem k  nejasné situaci v  závěru loňského 
roku týkající se organizace sportovních podniků 
v příštích měsících a také s přihlédnutím k uzavírce 
cesty vedoucí podél řeky Svitavy se oddíl rozhodl 
i letos neuspořádat krosový běh na Nový hrad. Po-
řadatelským vrcholem roku bude orientační závod 
v červnu, který připravujeme v  lesním prostoru po-
blíž obcí Lažany, Lipůvka a Svinošice. Toto běžecké 
soupeření má přiděleno statut oblastního mistrov-
ství na klasické trati. V závodu uvedeného typu se 
kromě orientačních schopností klade důraz také na 
fyzickou zdatnost, kterou jistě kopcovitý terén pro-
storu dobře prověří. Očekává se účast kolem tří set 
startujících asi v pětadvaceti kategoriích podle věku 
a pohlaví.

V  letošní sezóně již nebude reprezentovat náš 
oddíl jeho nejúspěšnější závodnice minulého roku   
Barbora Strýčková, věkem starší žákyně. Ta si loni 
vybojovala nejvyšší licenci A v moravském žebříč-
ku, v němž obsadila 6. místo ze 36 klasifikovaných, 
přičemž mezi dívkami stejného stáří skončila druhá. 
Koncem září byla vybrána do družstva Jihomorav-
ské oblasti, které soutěžilo  na mistrovství oblast-
ních výběrů žactva. Tím zúročila svoji tréninkovou 
přípravu, která po mapové stránce probíhala převáž-
ně v  jednom z brněnských oddílů. Koncem tohoto 
ledna s ním absolvovala i tréninkový kemp ve Špa-
nělsku a tak jsme jí v únoru umožnili do tohoto oddí-
lu přestoupit. Následovala tak naše odchovance To-
máše Odehnala, Doubravku Procházkovou a svého 
úspěšného bratra Honzu, jenž loni na podzim přidal 
do své bohaté sbírky republikový dorostenecký mis-
trovský titul v nočním orientačním běhu. Její poctivý 

přístup k tréninku, ve kterém s přibývajícím věkem 
bude zvyšován nárok na běžeckou výkonnost, je 
předzvěstí, že i ona by se mohla v budoucnu zařadit 
do užší republikové závodnické špičky příslušné vě-
kové kategorie.

Zbytek aktivních členů našeho oddílu, kterých 
jsme na svazu pro letošek zaregistrovali 33, bude 
objíždět především závody oblastního žebříčku. 
Slušná umístění mohou vybojovat Petr Matula, 
Lucka Matulová, Luďa Odehnal, Monika Strýčková 
a Lucka Procházková, vše zhruba mladší veteráni. 
Ti se jistě pokusí dosáhnout nějaké kvalitnější umís-
tění také na závodech zařazených do moravského 
žebříčku.

Protože další závody, které hodlá oddíl pořádat 
v nejbližších letech, je třeba připravovat s dostateč-
ným předstihem, tak se ve druhé polovině tohoto 
roku rozběhnou mapovací práce v  lese buď poblíž 
Klepačova nebo Bukoviny. V závěru roku je oddíl při-
praven se podílet na zajištění sportovnězábavného 
Mikulášského běhu a také vyvine větší propagační 
úsilí pro zvýšení účasti milovníků běhu na tradičním 
štědrodenním proběhnutí. Pokud byste si chtěli zku-
sit absolvovat trať pro příchozí při některém závodu 
v orientačním běhu konaném v bližším okolí Adamo-
va, dejte o tom vědět na mail autora tohoto článku 
karel.truhlar@centrum.cz, který vás seznámí s mož-
nostmi a také pomůže s orientační přípravou.

- dtk -

Střípky z historie 
adamovského sportu, 57. díl

Na podzim roku 1996 byla z podnětu Petra Ku-
bíčka a Milana Matějky obnovena sportovní činnost 
oddílu ledního hokeje. Trénování mužstva si vzal na 
starost Petr Kubíček st. a  jeho vedení se ujal Ivan 
Vojta. Kádr mužstva tvořili brankáři Jiří Manoušek, 
Bohdan Rychtecký a  Miloslav Janča, obránci Ivo 
Anschlág, Milan Dvořák, Leoš Hloušek a  Jan Šk-
rob a útočníci Petr Dosedla, Petr Kubíček, Radoslav 
Mihok, Tomáš Milfait, Martin Réda a Miroslav Šin-
delář. Trénink a zápasy se odehrávaly převážně na 
zimním stadiónu v Blansku, občas též v Brně. Ještě 
na podzim tohoto roku se oddíl přihlásil do svazo-
vých soutěží. Startoval v okresním přeboru, v němž 
obsadil 3. místo po utkáních se Sloupem, Březinou, 
Bořitovem a Kunštátem.

V sezóně 1997/98 se družstvo rozšířilo o obránce 
Martina Boušku a Freda Šípa a útočníky Lubomíra 
Kociana, Medlíka, Pavla Novotného a  Tomáše Pi-
rochtu. Okresní přebor doplnila družstva Vysočan 
a Černé Hory, které ho vyhrálo a postoupilo do kva-
lifikace o postup do Jihomoravského přeboru mužů 
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II. třídy. Adamov skončil přesně uprostřed tabulky se 
ziskem 14 bodů a aktivním skóre 57:33. Střelbu bra-
nek obstarávali hlavně T. Pirochta, Medlík, T. Milfait 
a I. Anschlág.

V  kádru mužstva pro sezónu 1998/99 nastaly 
změny, když odešli Medlík a T. Milfait. Útok doplnil 
Radek Tomášek a z obrany do něho přešli L. Hlou-
šek a F. Šíp. Okresní přebor se v tomto ročníku hrál 
nejprve ve dvou pětičlenných skupinách, ze kterých 
první tři týmy postoupily do skupiny, jejíž zápasy ur-
čily přeborníka okresu. Adamov skončil v základní 
skupině čtvrtý. V  návazné skupině se dvakrát ve-
směs vítězně utkal se družstvy Bořitova, Vysočan 
a Horního Poříčí.

Okresní přebor se v sezóně 1999/2000 vrátil k sys-
tému jedné skupiny, v níž devět účastníků se střetlo 
dvakrát. Adamovské mužstvo obsadilo 2. místo za 
vítězným HC Blanskem B, které v soutěži neztratilo 
ani bod.

Novými hráči ročníku 2000/01 byli Miroslav Di-
ttrych, David Knotek, Alois Kožený, Petr Šťastný 
a  Valla. V  desetičlenné tabulce okresního přeboru 
patřila Adamovu konečná 3. příčka, k čemuž potře-
bovali hráči vybojovat 21  bodů. Skóre bylo aktivní 
69:58.

V sezóně 2001/02 bylo v soutěži získáno 25 bodů, 
tj. více než o rok dříve, ale to nezabránilo poklesu na 
5. místo z 11 účastníků. Dva z nových hráčů – Jiří 
Kolenáč a Koubek – se hned zařadili mezi nejlepší 
střelce družstva, dalšími byli T. Pirochta, A. Kožený, 
I. Anschlág a R. Tomášek. Novým hráčem byl ještě 
Petr Šmahel.

Okresní přebor byl v ročníku 2002/03 hraný novým 
systémem. Nejprve se 10 družstev utkalo navzájem 
a po 9 kolech se tabulka rozdělila na dvě pětičlenné 
skupiny. V nich se odehrálo bez započítání předcho-
zích výsledků dalších 8 kol. Adamovu se tato sezó-
na nevydařila a obsadil v soutěži místo na úplném 
konci tabulky. Po základní části sice figuroval na 
7. místě, ale měl jen o 2 body více než poslední od-
díl. V dílčí skupině byl rozdíl mezi druhým a pátým 
celkem v pořadí opět jen 2 body, ale nejméně jich vy-
bojovalo bohužel mužstvo Adamova. Žádné jméno 
hráčů adamovského týmu nebylo ve zprávách o prů-
běhu soutěže uvedeno.

Ve dvou skupinách, ale tentokrát již od začát-
ku, se hrály ročníky 2003/04 a  2004/05. Celkem 
se v  tomto období zapojilo do okresního přeboru 
13 družstev. Adamov hrál vždy skupinu B, tj. mezi vý-
konnostně slabšími účastníky. Tuto skupinu nejprve 
vyhrál a pak skončil druhý. V celkovém souhrnu by 
to bylo vždy 8. místo. V obou těchto sezónách jsou 
zmiňováni střelci T. Milfait, T. Pirochta a I. Anschlág, 
z dalších méně skórujících hráčů byli uvedeni Zde-
něk Bartoš, M. Dittrych, Petr Dosedla, Michal Dostál, 

M. Dvořák, A. Kožený, J. Kolenáč (jen v první z těchto 
sezón), P. Kubíček, R. Mihok, B. Rychtecký, P. Šmahel 
a Valošek.

V sezóně 2005/06 byla skupina B přejmenována 
na okresní soutěž a  adamovský tým ji vyhrál. Ve 
čtrnácti zápasech byl pouze jednou poražen a po-
čet vstřelených a obdržených branek byl v poměru 
74:31. Za Adamovem skončila družstva z Jiříkovic, 
Velatic, Lysic, Sloupu, Březiny, Letovic a  Kunštátu. 
Pod vedením trenéra I. Vojty a kapitána P. Kubíčka 
v něm hráli brankář Ivo Dobeš a v poli I. Anschlág, 
Z. Bartoš, M. Dittrych, P. Dosedla, M. Dostál, M. Dvo-
řák, David Kejř, A. Kožený, Medlík, R. Mihok, T. Milfait, 
Václav Novotný, T. Pirochta, B. Rychtecký, P. Šmahel 
a P. Šťastný.

Ročníkem 2006/07 se okresní přebor vrátil k pro-
vedení v jediné skupině. Osm družstev blanenského 
okresu doplnil tým z brněnského Juliánova. Ten se 
po odehrání 16 zápasů umístil těsně před třetím, 
a v okrese tedy druhým, Adamovem. Ke tradičním 
střelcům T. Pirochtovi a T. Milfaitovi se přidali v této 
sezóně P.  Dosedla a  V.  Novotný. Nově byl referá-
tech ze zápasů uveden Martin Kunc hrající na postu 
obránce.

V  konečné tabulce okresního přeboru 2007/08 
skončilo družstvo Adamova sice přesně uprostřed 
na 5. příčce, avšak mělo o jednu porážku více než ví-
tězství a i skóre bylo pasivní 67:81. Družstvo hrálo ve 
srovnání s předchozím rokem zhruba ve stejné se-
stavě, řady střelců branek rozšířili Z. Bartoš s Med-
líkem. Posledně jmenovaný po skončení soutěže 
z týmu odešel.

Od sezóny 2008/09 jsou na webu a později  i ve 
Zpravodajích Adamova publikovány podrobné roz-
bory ukončené sezóny, které zpracovával A. Kožený, 
předseda oddílu a jeho do té doby aktivní hráč. Proto 
také další část těchto textů bude věrněji popisovat 
skutečnost.

V ročníku 2008/09 odehrál každý účastník okres-
ního přeboru 16  zápasů. Novinkou bylo bodování 
systémem 3-2-1-0 bodů, tj. každý zápas musel být 
vítězně rozhodnut, takže při nerozhodném stavu po 
odehrání normální hrací doby následovalo její pro-
dloužení a případně pak proběhla ještě série samo-
statných nájezdů. Počínaje tímto ročníkem začalo 
období, kdy se adamovskému mužstvu příliš nedaři-
lo. Konkrétně v této sezóně skončilo na 7. místě a za 
sebou nechalo jediný tým. Brzy po zahájení soutěže 
musel ukončit ze zdravotních důvodů svou sportov-
ní činnost A. Kožený. Nejlepším střelcem, ale i nahrá-
vačem, byl T. Pirochta s bilancí 9+9. Sedm branek 
měli na svém kontě Z. Bartoš a V. Novotný, T. Milfait 
docílil druhý největší počet nahrávek na gól.

-dtk-
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Volnočasové aktivity
Nerealizované projekty vol. 2

Po ohlasech na článek v březnovém čísle Ada-
movského zpravodaje jsem se rozhodl vám při-
nést několik dalších projektů, které se bohužel 
nedočkaly realizace.

Památník Tomáše Garrigua Masaryka
V roce 1931 sám první československý prezi-

dent souhlasil s pojmenováním tehdejšího škol-
ního statku na Školní lesní statek Masarykův les.

Především z  tohoto důvodu se v  počátcích 
budování Lesního Slavína ihned uvažovalo o po-
stavení památníku této nejvýznamnější postavě 
československé politiky 20. století. K jeho pláno-
vanému odhalení v roce 1939 v rámci oslav 20. 
výročí založení Lesnické fakulty v Brně zabránila 
německá okupace. Po osvobození Českoslo-
venska byla myšlenka Masarykova památníku 
oživena. Odhalení tohoto památníku bylo naplá-
nováno opět na výročí založení Lesnické fakul-
ty Vysoké školy zemědělské v roce 1949. Další 
změna politické situace v roce 1948 opět tento 
plán přerušila. Do této doby nebylo k vybudování 
památníku přistoupeno.

Projekt k  památníku je vypracován od roku 
1947. Místo pro tento památník je vyhrazen na 
skále u lesní cesty mezi ČOV a bývalou LDN Bílo-
vice nad Svitavou. Tato skála se nachází u cesty. 
Jelikož mělo být toto místo i z velké dálky viditel-
né, byly plotny památníku plánovány o velikosti 
4 x 7 metrů. Spodní hrana plotny měla být umís-
těna ve výši 5 metrů nad úrovní cesty. Obrazem 
měla být kopie Horníkova obrazu z Lán v prove-
dení sgrafito.

V období po roce 1989 se několikrát uvažova-
lo o výstavbě památníku v okolí křtinského zám-
ku. Ani tento památník však nebyl realizován.

Zimní sportoviště v Adamově na Sklaďáku
V  60. letech se začalo počítat s  výstavbou 

zimního sportoviště na odlesněném žlebu 
u Horky. Právě terénní konfigurace a s tím souvi-
sejícími klimatickými podmínkami byla vhodná 
pro umístění sportoviště.

V severní části sportoviště byla navržena pro-
vozní budova, ve které byly v přízemí uvažovány 
šatny s umývárnami mužstev, kancelář, místnost 
pro rozhodčího a rekvizity, WC pro muže a ženy 
s místností pro uložení úklidového nářadí. Část 
budovy měla být podsklepena, přičemž v suteré-
nu měla být umístěna kotelna na ústřední vytá-
pění plynem. V  1. patře budovy byly situovány 
dvě prostornější místnosti, ve kterých byly na-

plánovány klubovna a místnost pro stolní tenis.
Hrací plocha areálu měla plánované rozměry 

60 x 30 metrů.
K jižní straně hrací plochy pak měla být přista-

věna tribuna pro 600 sedících diváků.
Na vodním prameni u Slučí studánky měla být 

zřízena akumulační nádrž, jenž by shromažďo-
vala vodu pro provozní budovu a postřik kluziště.

Mezi hrací plochou a  akumulační nádrží byl 
naprojektován sklad mantinelů a nářadí.

Níže je situace plánovaného zimního sporto-
viště.

Rekreační areál na Sklaďáku
Podobně jako zimní sportoviště i  rekreační 

areál byl situován na tzv. Sklaďák. Studie pro re-
kreační areál byla vytvořena v červnu 1973.

Rekreační areál je rozdělen na dvě části. 
Jedna je určena především pro matky s  dětmi 
a  pro menší děti. Zde by byly umístěny tři dět-
ská pískoviště o  rozměrech 4 x 4 metry. Pro 
větší děti by sloužily hřiště s prolézačkami růz-
ného druhu (např. zeměkoule z  ocelových tru-
bek a  houpačky). Součástí areálu hřiště byla 
uvažovaná běžecká dráha o délce 60 metrů se 
čtyřmi drahami šířky 1,3 metru. Dalším prvkem 
bylo plánované hřiště pro míčové hry, vhodné 
především pro házenou, košíkovou, odbíjenou 
a  malou kopanou. Dále byla uvažována sko-
kanská dráha  s  doskočištěm o  rozměrech 
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6 x 3 metry a  rozběhovou dráhou v  délce 35 
metrů, koulařská dráha, která byla uvažována 
na konci areálu směrem k  lesnímu porostu. 
Konfigurace amfiteátrového terénu dovolila do 
prostoru umístit také letní kino s  kaskádovým 
hledištěm přibližně pro 300 diváků. V případě fil-
mových festivalů by bylo možné umístit přenos-
né židličky také na plochu sportoviště.

Na předchozí straně je uvedena situace rekre-
ačního areálu na Sklaďáku.

Rekonstrukce a rozšíření obchodního střediska 
na Ptačině

V  druhé polovině 80. let byl řešena nedo-
statečná síť občanské vybavenosti této části 
města. Město Adamov zadalo u  společnosti 
Stavoprojekt vypracování projektové dokumen-
tace, která počítala s rekonstrukcí a rozšířením 
stávající budovy obchodního střediska na ulici 
Neumannova.

Nová podoba budovy byla navržena jako dvou-
podlažní částečně podsklepený objekt. Díky 
svažitosti terénu by bylo možné po realizaci pro-
jektu zásobovat každé podlaží přímo ze zásobo-
vací komunikace.

V  podzemním podlaží byly navrženy sklado-
vací a provozní místnosti. V 1. podlaží byly situ-
ovány dvě prodejny potravin o celkové prodejní 
ploše 422,3 m2 a prodejna masa o velikosti 60,5 
m2. Suterén a 1. podlaží měly být provozně spo-
jeny. Do druhého nadzemního podlaží byla plá-
nována prodejna drogerie o prodejní ploše 133,6 
m2. Toto patro bylo plánováno provozně samo-
statné. A spojené s 1. podlažím mělo být pouze 
schodištěm pro zákazníky.

Společně s  rekonstrukcí a přístavbou prodej-
ny měla být zbudována bezbariérová lávka, která 
by propojila prostor vstupu do 1. podlaží a také 
sousední budovu městského kulturního středis-
ka.

Níže se nachází pohled na obchodní středisko 
po rozšíření z jihovýchodu.

Provozní budova fotbalového oddílu
V  roce 2005 byla navržena novostavba pro-

vozní budovy fotbalového klubu v  těsném sou-
sedství fotbalového hřiště.

Projektant navrhl budovu o  jednom nadzem-

ním podlaží s ocelovou obloukovou příhradovou 
střešní konstrukcí. V přízemí objektu by se na-
cházela vstupní hala, ze které by se vcházelo na 
obě strany do šaten pro hráče, celkem jich tu je 
sedm. Každá šatna by byla vybavena sociálním 
zařízením se sprchami a toaletami. Z haly je také 
vstup do zázemí pro rozhodčí s vlastním sociál-
ním zařízením, ošetřovny, pohotovostní klozety 
a úklidové místnosti. Z venkovního prostoru byla 
navržena technická místnost pro ukládání zaří-
zení pro provoz areálu.

Podkroví objektu mělo být přístupné pouze 
venkovním schodištěm v  zadní části objektu. 
V části podkroví se měly nacházet čtyři kancelá-
ře s dvěma sociálními zařízeními a v samostat-
ném vchodě bytová jednotka o čtyřech pokojích.

Níže je uveden axonometrický pohled na plá-
novanou budovu z jejího čelního směru.

Realita nebo urban legend?
Výše uvedené projekty vypovídají o stavbách, 

ke kterým byly dohledány jednotlivé projektové 
dokumentace, nebo k  nim existují dostatečně 
relevantní zdroje.

Avšak existují také projekty, o kterých se mezi 
lidmi jen vykládá, a  tak není z dostupných pra-
menů jejich reálnost možné ověřit.

Mezi tyto projekty především patří stavba pře-
hrady, která měla v prostoru dnešního Adamova 
vyrůst někdy v 50. letech.

V  80. letech se údajně také šířila informace 
o  plánované výstavbě mostu mezi Ptačinou 
a Horkou.

Kdybyste měli kdokoliv možnost přinést ně-
jaké další informace o  projektech, které měly 
v Adamově být realizovány můžete mě kontak-
tovat na e-mail adamovaokoli@email.cz.

Lukáš Malý
www.adamovaokoli.cz
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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 30.4.2022 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 SÍŤ97 % 

• MALBY 21,- Kč/m2, nátěry dveří 450,- Kč/
ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., 
ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTONY, 
PODLAHY, ELEKTŘINA, PLYN A  VODA. Tel. 606 
469  316, www.maliribrno-hezky.cz. Živnostníci pro 
ADAMOV a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

• Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců 
a  PVC, montáž plovoucích podlah dřevěných, 
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.kolarik@
seznam.cz

• Hledáme dům směr Adamov, Blansko, nevadí 
ani menší vesnička. Upravíme si klidně i  starší 
domek. 606022012.

• Koupíme RD 30 km od Brna, peníze máme 
připravené. 725002155

• Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.

www.realityhynstova.cz

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

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

Už 16 let pomáhám klientům 
s prodejem, koupí... nemovitostí. 

Využijte dlouholetých zkušeností.


