
adamovský
zpravodaj

| měsíčník města Adamova | ročník XX | číslo 5 | květen 2022 |

Informace o výluceInformace o výluce
Nová publikaceNová publikace
Pálení čarodějnicPálení čarodějnic
Pozvánka na táborPozvánka na tábor

Informace změsta Adamov
přímo doVašeho telefonu!

Stáhněte si
mobilní aplikaci:

Máchův památník; foto:  Martin Provazník



2

Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru - vývoj plnění

Územní 
část Financování, název akce 2022 Doplňující informace Zodpovídá

§ 2143 - Cestovní ruch

AD2
vítací plochy na hranicích města - obnova pro 
rekonstrukci koridoru STAR

§ 2212 - Silnice
opravy výtluků po zimě MSTAR
opravy dešťových vpustí MSTAR

AD1 oprava Osvobození - II. etapa úsek starý hřbitov MSTAR
AD1 oprava mostu Vodní - II. etapa MSTAR
AD1 oprava komunikace ADAST - II. etapa STAR

oprava zpomalovacích prahů - Družstevní, 
Jilemnického, Ronovská, Komenského MSTAR

AD1 opravy mostů AD 203 a AD 208 - nám. Práce MSTAR
§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací
plechové zásobníky na posyp - 4x MSTAR

AD1 lavečky Svitavská - 5 ks STAR
AD3 stezka P. Jilemnického-Údolní MSTAR
AD1 chodník Plotní 12 (činnosti SVJ-hydroizolace) MSTAR
AD3 chodníky Neumannova-přístup k dětskému hřišti MSTAR
AD1 oprava betonové hrany chodníku Nádražní/Adast STAR
AD1 serpentiny kolem Hotelu - II. etapa MSTAR

nátěry zábradlí MSTAR
AD1 parkovací dům - uložení prostředků MSTAR
AD1 parkovací dům - realizace výběrového řízení MSTAR
AD3 projekt parkovacích míst Ronovská-Hrádková STAR
AD2 projekt Fibichova - podélné stání vozidel STAR
AD3 I. etapa projektu parkování Ptačina - úkol ZM MSTAR

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
barvy, čistící prostředky na údržbu zastávek MHD STAR
§ 2292 - Dopravní obslužnost
příspěvek na financování systému IDS JMK STAR
kompenzace ztráty z provozu MHD 2022 STAR
doplatek ztráty z MHD 2021+2022 STAR
§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
šnekové dopravníky STAR
čerpadlo kalu pro odstředivku  STAR
servis indukčního průtokoměru na přítoku ČOV STAR
výklopný konntejner lapáku písku STAR
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čerpadlo flokulantu pro odstředivku STAR
expanzní tlaková nádoba STAR
oprava nát. jímky a výměna hl.nátokového hradítka STAR
nové osvětlení k nádrži STAR
§ 3319 - Ost. záležitosti kultury
digitalizace psané kroniky - další etapa STAR
§ 3399 - Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků
novoroční ohňostroj, rozsvícení vánočního stromu STAR
nákup dalších židlí do obřadní síně STAR
zajištění mobilních WC na kulturní akce STAR
zajištění kulturních akcí ve městě STAR
podpora kulturních akcí STAR
§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
písek - regenerace hracích ploch MSTAR

AD1 oprava um. závlahy MSTAR
AD1 oprava oplocení - fotbalové hřiště MSTAR
AD1 oprava hl.budovy v rámci koupaliště STAR

AD1
oprava sprchy, vaničky, madlo vstupu do bazénu - 
koupaliště STAR

AD3 plocha s UT Jilemnického - údržba MSTAR
AD1 oprava záchytné sítě - fotbal.hřiště (k silnici) MSTAR

§ 3419 - Ostatní sportovní činnost
poskytnutí dotací dle dotačního programu MSTAR
individuální dotace pro sportovní akce MSTAR
§ 3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n.
individuální dotace zájmovým spolkům STAR
§ 3612 - Bytové hospodářství

AD1 opravy v bytech a bytových domech města STAR
AD1 výměny v bytech (WC, sporáky, vany, prac.desky..) STAR
AD1 výměna zvonků a domovní telefony - DPS STAR
AD1 oprava střechy Kom 6 STAR

§ 3613 - Nebytové hospodářství
AD3 oprava elektroinstalace - Dům služeb STAR
AD3 rekonstrukce Domu služeb - I.etapa MSTAR

§ 3631 - Veřejné osvětlení
AD1 osvětlení průchodu - zdrav. středisko u Kostela STAR

opravy VO (havárie, sloupy, nátěry, kryty, kabeláž) STAR
AD1 nové osvětlení na Sklaďák (projekt, výkopy, sloupy) STAR

§ 3632 - Pohřebnictví
AD1 cihelná předezdívka, oprava tarasu - Osvobození MSTAR

§ 3635 - Lokální zásobování teplem



4

AD1 oprava MaR Komenského 6 STAR
AD2 opravy energomostu (betonové patky, výztuhy,nátěr) STAR
AD1 projektová dokumentace ENESA STAR
AD1 projekt připojení OD, Smetanovo nám. STAR

§ 3635 - Územní plánování
zpráva o uplatňování č. 2, změny ÚP Ad17-20 MSTAR
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

AD3 nová výzdoba vánočního stromu Ptačina STAR
strategický plán města STAR

AD1
projekt Mírov - propoj Plotní/Mírová - nový most pro 
pěší z nové oddychové zóny přes Křtinský potok - 
jezírko, spolupráce s MRS MK Adamov

STAR

AD3
projekt lesopark - realizace mokřad, jezírko, plochy, 
herní a naučné prvky STAR

§ 3722 - Sběr a odvoz komunálních odpadů
AD2/3 úpravy kontejnerových stání na komunální odpad - ul. Tererova, Fibichova STAR
AD2 modernizace a zkapacitnění kontejnerových stání - ul. Fibichova STAR

§ 3725 - Využívání a zneškodňování odpadů
AD2 úpravy kontejnerových stání na tříděný odpad - ul. Tererova STAR

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
kácení v zimním období MSTAR
kácení ve vegetačním období  - rizikové stromy MSTAR
chemický ošetření chodníků MSTAR
odborná úprava zeleně - Ing. Tužilová MSTAR
odborná úprava zeleně - Ing. Martincová STAR
externí pokos MSTAR
výsadba květinových truhlíků STAR
doplnění rostlin, rezerva (uschnutí,…) STAR
náhradní výsadba - 2x lípa alej podél řeky STAR
příspěvky SVJ na údržbu okolí domu MSTAR
§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

AD1 silniční kamery - NP STAR
§ 5512 - Požární ochrana - dobr.část
pojízdná nádrž na vodu (z dotace pro JSDH) STAR
§ 6171 - Činnost místní správy

AD1 oprava kanceláře  SMM STAR
AD1 oprava panikového kování - vstup PH a UK STAR

Legenda (seznam je informativní a může být změněn):
STAR … starosta - Roman Pilát - 773634342, MSTAR … místostarosta - Jiří Němec - 775170869
AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina
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Termín konání Akce Pořadatel
So 30. 4. 15:00 Čarodějnice 2022 na Sklaďáku Akce v okolí

Ne 1. 5. 9:00 Vycházka První máj u Máchova památníku Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl

Po 2. 5. 17:30 Zájezd do kina Blansko na film „POSLEDNÍ
ZÁVOD“ MKS Adamov

Út 3. 5. 15:00 Dárečky pro maminky MKM Adamov
Ne 8. 5. 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - AFK Letovice FK Adamov
Po 9. 5. 18:00 Koncert Vojty Nedvěda & TIE BREAK MKS Adamov

St 11. 5. 14:30 Odpoledne pořádané u příležitosti SVÁTKU
MATEK MKS Adamov

St 11. 5. 16:00 Vybíjená v Městském klubu mládeže MKM Adamov

Čt 12. 5. 18:15 Přednáška FILIPA VÍTKA na téma ZE SKALICE
NAD SVITAVOU DO GAMBIE MKS Adamov

So 14. 5. 7:31 Vycházka Údolí Bobravy Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl

Po 16. 5. 17:00 Vycházka se Školním lesním podnikem Křtiny Město Adamov
St 18. 5. 9:30 Tvořivá dílnička pro rodiče s malými dětmi MKM Adamov
Ne 22. 5. 17:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Rudice FK Adamov

Út 31. 5. 20:30 ZÁJEZD: BISKUPSKÝ DVŮR BRNO - ELIŠKA 
REJČKA 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
Důležité

• souhrn aktuálních informací k  organizaci výlu-
kové dopravy vždy na webu https://www.idsjmk.cz/
vvv2021.html,

• dopady na výlukovou dopravu při uzavírkách sil-
nice Adamov-Bílovice nad Svitavou a tunýlku u kurtů 
budou aktualizovány v  samostatných článcích viz 
níže,

• při uzavírkách komunikace Adamov-Bílovice nad 
Svitavou o víkendech v termínech: 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. nebude linkou xS2A 
z  Bílovic nad Svitavou obsluhována zastávka Babi-
ce nad Svitavou! Všechny spoje o těchto víkendech 
do/z  Brna jezdí linkou xS2D (Brno, Hlavní nádraží - 

Brno, Dělnický dům – Adamov, žel. zast. – Adamov + 
návaznost MHD Adamov),

• silnice Adamov-Bílovice – jednání nakonec i na-
dále pokračují, silnice je monitorována jak stavbou, 
tak krajem; stále se mluví o možném uzavření prů-
jezdnosti pro všechna vozidla mimo staveništní a vý-
lukovou 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),

• požadavek ul. Hradní – bezpečnost provozu – 
přechodné snížení rychlosti zónovou značkou 30 
km/h od křižovatky po splav umístěno – v řešení již 
i trvalá úprava provozu,

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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• ve sledování stavu – chystaná výluka vlaků 
o  prázdninách Blansko–Rájec – více informací jak 
bude aktuální,

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

Stále v platnosti
• tunýlek u A.Centra – do zbudování nového tunýl-

ku - neprůjezdný a neprůchodný,
• stav komunikace Nádražní v majetku JmK – mís-

to řízené semafory – požadováno sledování stavu 
vozovky a operativní opravy výtluků či propadených 
vpustí v době stavby – bude opět řešeno na dalším 
KD stejně jako prodloužení časové intervalu semafo-
ru na ul. Nádražní,

• budoucí stav okolo budovy Adavak, s. r. o., (pů-
vodní místo prodejny jízdenek) – řeší město Adamov 
v součinnosti s investorem; proběhlo jednání na mís-
tě, nyní se prověřují návrhy ze strany vlastníků a inves-
tora,

• povrchy komunikací přes Adamov, na Bílovice, 
nově i Josefov a na Útěchov včetně místních komu-
nikací v majetku města dotčených stavbou – bude 
řešeno v době poslední fáze rekonstrukce – ve sledo-

vání - foto/video pasportizace proběhla před stavbou,
• prodloužení provozu obou mateřských škol (Ji-

lemnického 1 a Komenského 6) a družin – v každé 
budově ZŠ a MŠ bude vždy aspoň jedno oddělení (1 
vychovatelka nebo 1 učitelka) v  provozu do 17:00.
Praxe ze zkušebního období úpravy provozu ukazu-
je, že zájem je prakticky nulový či v jednotkách dětí 
nepravidelně v týdnu; zřizovatel projednává s ředitel-
stvím školy další postup; informace budou rodičům 
zaslány prostřednictvím školy.

Připomenutí
• uzavírka komunikace Adamov–Bílovice nad Svi-

tavou o  víkendech v  termínech: 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 
e-mailu roman.pilat@adamov.cz či volejte na telefon 
608 887 840, 773 634 342 (Roman Pilát – starosta 
města).

Dotazy jsou následně projedávány s investorem či 
zhotoviteli staveb samotných.

Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
konaném dne 28. 2. 2022 Zastupitelstvo města Ada-
mova vzalo na vědomí zápis z 19. jednání Finančního 
výboru, které se konalo dne 23. 2. 2022.

Byla schválena Kupní smlouvu o prodeji nemovité 
věci parc. č. 252/23 v k. ú. a obci Adamov.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo Smlouvu 
o podmínkách realizace stavby č. E617-S-726/2021.

Dále byla schválena Zpráva o uplatňování Územ-
ního plánu Adamov s pokyny pro zpracování návrhů 
změn – období 8/2016 – 11/2021.

Byla schválena Kupní smlouva č. 04/2021/BJ na 
prodej bytové jednotky č. 346/20 v bytovém domě č. 
p. 346 v k.ú. a obci Adamov.

V souvislosti se změnou výše státem nařizovaných 
slev na veřejné dopravě pro děti, studenty, seniory +65 
a další skupiny občanů byla schváleno navýšení cen 
jízdného MHD Adamov od 1. 4. 2022.

Zastupitelstvo města Adamova na základě žádosti 
Okresního soudu v Blansku zvolilo pana Mgr. Miro-
slava Kučeru do funkce přísedícího Okresního soudu 

v Blansku pro volební období 2022 až 2026.
Dále byl schválen střednědobý výhled rozpočtu 

města Adamova na r. 2023–2024 a Rozpočet na rok 
2022.

Usnesením byla přijata neinvestiční účelová dota-
ce z KrÚ JMK pro Základní školu a mateřskou školu 
Adamov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projek-
tu „Obědy dětem VII“ ve výši 4.674,60 Kč.

Na závěr Zastupitelstvo města Adamova schválilo 
poskytnutí dotace v  rámci dotačního programu pro 
poskytování dotací pro přímou podporu sportu a tělo-
výchovy FK Adamov, z. s., Šipkovému klubu Adamov, 
spolku, FENYXi  Pétanque Adamov, z. s., Tělocvičné 
jednotě Sokol Adamov, Spartaku Adamov, z. s., Judo 
Klubu Samuraj Adamov a Ajetu Adamov, z. s.

Z jednání Rady města Adamova
Na 68. jednání Rady města Adamova konaném 

dne 21. 3. 2022 Rada města Adamova vzala na vědo-
mí zápis z 34. zasedání Kulturně informační komise, 
které se konalo 16. 2. 2022, zápis z 9. zasedání Komi-
se podpory komunitního života, které se konalo dne 
14. 3. 2022, a zápis z 15. schůze Likvidační komise, 
která se konala dne 7. 2. 2022.
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Rada města Adamova rozhodla, že se město Ada-
mov bude spolupodílet na konání akcí „Pálení čaro-
dějnic 2022“, která se bude konat dne 30. 4. 2022 
v  Adamově, a  akci „Sokolská akademie“, která se 
bude konat dne 23. 4. 2022.

Dále byl schválen Dodatek č. 11 Smlouvy o nájmu 
bytu č. 04/2011/B na ulici Opletalova 38a.

Byla schválena žádost ředitele školy ze dne 8. 3. 
2022 o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků o 4 
děti pro každou třídu MŠ P. Jilemnického 1 a MŠ Ko-
menského 6.

Rada města Adamova projednala a schválila v sou-
ladu Dotačním programem pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zele-
ně, chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových 
domů na pozemcích ve vlastnictví města Adamova 
na období 2019-2022  poskytnutí dotací  SVJ zapo-
jeným do projektu pro rok 2022, v konkrétních výších 
uvedených v zápisu z Rady města Adamova a schvá-
lila vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Adamova pro SVJ.

Následně bylo schváleno poskytnutí neinvestičních 
dotací z rozpočtu města Adamova ve výši 35.000 Kč 
spolku s názvem KOLO-KOLO, z. s., na jeho činnost 
v roce 2022 v rámci projektu „KOLO-KOLO Adamov 
– pětileté výročí“ ve výši 45.000 Kč, spolku s názvem 
Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blan-
sko, z. s., na projekt s  názvem „Zajištění provozu 
skautské klubovny a obměnu vybavení pro pořádání 
táborů“ a výši 3.000 Kč Centru pro dětský sluch Tam-
tam, o. p. s., na jeho činnost v roce 2022.

Dále bylo schváleno poskytnutí finančního daru 
z  rozpočtu města Adamova Sjednocené organizaci 
nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsa-
ný spolek, oblastní odbočka Blansko, ve výši 3.000 Kč 
a Zdravotní klaun, o.p.s., ve výši 1.000,- Kč.

Byly schváleny roční účetní závěrky Základní školy 
a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace, 
za rok 2021 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve 
výši 56.383,69 Kč a Městského kulturního střediska 
Adamov, příspěvkové organizace, za rok 2021.

Rada města Adamova schválila přijetí dotace 
z  JMK na poskytování sociálních služeb ve výši 
338.700 Kč na základě Smlouvy o  poskytnutí fi-
nanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 
JMK075255/22/OSV.

Následně Rada města Adamova schválila Rozpoč-
tové opatření č. 1/2022.

Rada města Adamova schválila Dodatek k Licenč-
ní smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modu-
lárnímu počítačovému programu MUNIS s licenčním 
číslem 92056 - modul Seznam obyvatel a volby.

Byla schválena výroční zpráva o  činnosti za rok 
2021 příspěvkové organizace Městské kulturní stře-
disko Adamov.

Rada města Adamova schválila ukončení Smlou-
vy o nájmu bytu č. 04/2019/B dohodou ke dni 30. 4. 
2022.

Na závěr byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytování služby „JRK PARTNERSTVÍ“ na ukon-
čení spolupráce dohodou ke dni 31. 3. 2022.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  1. 4. 2022  Milena Prokopová, 81 rok
  1. 4. 2022  Jaroslav Blažej, 75 roků
  3. 4. 2022  Vladimír Kotas, 82 roky
  5. 4. 2022  Jan Střelec, 82 roky 
  5. 4. 2022  Josef Grégr, 75 roků 
11. 4. 2022  Hana Švábová, 80 roků
14. 4. 2022  Anastazie Muchová, 89 roků
23. 4. 2022  Kateřina Skoupá, 89 roků
24. 4. 2022  Ludmila Hladilová, 70 roků
27. 4. 2022  Jarmila Lachmanová, 92 roky
29. 4. 2022  Růžena Dobrovolná, 85 roků

Úmrtí
20. 4. 2022  Josef Hloušek, roč. 1935

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov
Vybrané události z února a března 2022 konkrétně:

• Zatím neznámý pachatel si jako místo svého 
„malířského“ umění vybral zastávky MHD na ul. Ná-
dražní. V krátkém časovém úseku tak způsobil škodu 
na celkově dvou zastávkách, na kterých zveřejnil svou 
náklonnost či spíše nesnášenlivost k jedné ženě, kte-
rou častoval hanlivými výroky. Snad se mu po tomto 
jeho díle ulevilo, což moc nepředpokládám. Každo-
pádně zaměstnal několik pracovníků města, kteří 
museli jeho ,,čmáranice“ přetřít, a také hlídku policie, 
která zajišťovala stopy na místě a dále po pachateli 
pátrá. Neznámý pisatel si možná ani neuvědomil, že 
bez ohledu na výši škody se v případě tzv. sprejerství 
jedná vždy o trestný čin.      

• Všímavým občanem Adamova byl strážníkům 
nahlášen zaparkovaný automobil, který neměl uza-
vřené dveře u řidiče. Prvotním ohledáním nebylo zjiš-
těno zjevné násilné otevření dveří či pokus o vloupání, 
a tak se strážníci spojili s majitelem vozidla, který na 
místo vyslal svého rodinného příslušníka. Naštěstí se 
jednalo o pouhé opomenutí majitele, který dveře špat-
ně uzavřel, a všímavý občan ho možná ušetřil nepří-
jemností spojených s vniknutím cizí osoby do vozidla. 

• K vážnému zranění osoby bylo vysláno hned ně-
kolik složek IZS do areálu firmy na ul. Nádražní, kde 
se na jednoho z pracovníků sesunulo několik kilogra-
mů vážící břemeno. Strážník MP Adamov se dosta-
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vil na místo jako první a pomáhal při první pomoci 
muži, který byl při vědomí, ale utrpěl vážné poranění 
dolní končetiny. V poskytování první pomoci dále po-
kračovala JSDH Adamov do doby, než se na místo 
dostavila ZZS Blansko a muže převezla k ošetření. 
Příčinu nehody na místě dále vyšetřovala hlídka OO 
PČR Blansko.     

• Že si strážníci v některých situacích musí chvíli 
hrát i na hasiče se za uvedené období stalo hned dva-
krát, kdy prvně prověřovali požár ohniště u tzv. Sedmi 
dubů, a poté asistovali u požáru odpadkového koše. 
Požár u Sedmi dubů byl pro strážníky náročnější, jeli-
kož museli řekněme zrychlený přesun na odlehlé mís-
to zvládnout po svých s hasicím přístrojem v náručí. 
Naštěstí se ukázalo, že spíše než o požár šlo o neu-
hašené dohořelé ohniště, které bezpečně dohasili čle-
nové JSDH Adamov. Tito mají dobrou techniku a byli 
schopni se dostat i na takto odlehlé místo motorizo-
vaně, což bylo výhodou i pro samotné strážníky – ne-
museli zpátky z místa zásahu pěšky.

Za uvedené období strážníci dále řešili:
• spolupráci s OSPOD při rozepři rodičů a následné 

péči o nezletilé děti,
• krádež rotopedu ze sklepních prostor,
• poškozenou bránu uzavírající příjezd k  nemovi-

tosti – zřejmě sousedské neshody,
• rozepři mezi sousedy, která přerostla ve fyzické 

napadení.

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Jak jsme se v roce 2021 
podíleli na ochraně životního 
prostředí?

Díky svým obyvatelům se město Adamov může 
v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určené-
ho ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 12,32 
t. Na každého obyvatele tak připadá 2,73 kg vyslouži-
lých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny 
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena 
těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část 
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o po-
dílu na zlepšení životního prostředí, které na základě 
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 
k úspoře produkce CO2 o 144,92 tun. Víte kolik smrků 
pohltí stejné množství CO2? 56 ks

Nebylo nutné vytěžit 7 221,03 litrů ropy.  Představte 
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohon-

ných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po 
dálnici D1 a to 271 krát.

Došlo také k úspoře 74 334,77 kWh energie. Asi 
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myč-
ky nádobí 74335 krát.

Podařilo se recyklovat 7  091,00 kg železa. Toto 
množství recyklovaného železa by bylo možné použít 
pro výrobu 291 ks nových praček, bez nutnosti těžby 
železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo zís-
kat 249,86 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 444 
191€ mincí, nebo 303,24 kg hliníku, který by stačil na 
výrobu 20217 plechovek o objemu 0,33 l.

Brigáda - koupaliště Adamov 
2022

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel are-
álu nekrytého koupaliště Adamov, hledá brigádníky 
- pomocné plavčíky, pro zajištění letní sezóny 2022. 
Očekáváme časovou flexibilitu, spolehlivost a schop-
nost týmové práce. Podmínkou je dovršení 18 let. 
V případě, že Vás naše nabídka oslovila a máte zájem 
se stát členem našeho týmu, kontaktujte nás e-mai-
lem: adavak@adavak.cz, nebo telefonicky: 724 370 
153, 516 446 405.

Poděkování
V letošním roce došlo ke změně servisní firmy, kte-

rá se stará mimo jiné o veřejné či vánoční osvětlení ve 
městě Adamov. Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat panu Bořivoji Hendrichovi za dlouholetou vynika-
jící spolupráci. Ta byla ukončena dohodou z důvodu 
ukončení profesní činnosti pana Hendricha. Přejeme 
mu hodně štěstí a pevného zdraví do dalších let jeho 
osobního života.

Bc. Roman Pilát, starosta města Adamova, 
společně se zaměstnanci Městského úřadu 

Adamov
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Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009902
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Kolová výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II
Cílem projektu bylo zvýšit nedostatečnou kapacitu MŠ Jilemnického, a to prostřednictvím nástavby, v níž vznik-
ly 2 nové třídy, a zvýšením kapacity stávající třídy v 1. NP. Kapacita zařízení je v současné době dostatečná 
a dovoluje uspokojení poptávky po umístění dětí ze strany jejich rodičů. Třídy byly vybaveny pro potřeby dětí 
nábytkem a hračkami. Dále bylo vybudováno potřebné zázemí pracovníky mateřské školy a realizovány bezba-
riérové úpravy. Došlo k instalaci herních prvků a doplnění zeleně na zahradě mateřské školy. Cílem těchto úprav 
bylo zatraktivnit venkovní prostor nové budovy mateřské školy. Mateřská škola má vyhovět aktuálně i rodičům, 
kteří se chtějí z rodičovské dovolené vrátit do zaměstnání co nejdříve.
Projekt byl ukončen a nyní probíhají veškeré formální kroky před vyplacením dotace městu.
Celkové výdaje projektu před výběrovým řízením (způsobilé i nezpůsobilé): 30 081 321 Kč
Financování před výběrovým řízením (viz tabulka - způsobilé výdaje):

Druh dotace/zdroj spolufinancování Kč
Podíl na celkových 

způsobilých výdajích 
v %

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen 
„SF“) 24.561.168,20 85

Národní veřejné zdroje

Z toho: dotace ze státního rozpočtu 1.444.774,60 5

Z toho dotace z obce 2.889.549,20 10

Soukromé zdroje příjemce

Celkové způsobilé výdaje 28.895.492,00 100

20162016 20222022
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Poděkování za účast na úklidové brigádě
Komise podpory komunitního života, město Adamov a Komise sportovní děkuje všem občanům, kteří 

se v úterý 12. 4. 2022 zapojili do úklidové brigády Za Adamov čistější, která se zaměřuje na úklid ze-
jména hůře přístupných míst a zákoutí našeho města. Na úklidu velké části Adamova a okolí se letos 
výrazně podíleli také školaci z obou škol, kteří vyměnili ve čtvrtek 7. dubna pobyt v učebnách za užitečný 
pohyb ve venkovním prostředí. Účast brigádníků přispívá ke zlepšování vzhledu města a jeho okolí. 

fotogalerie na webu

https://www.adamov.cz/podekovani-za-ucast-na-uklidove-brigade-8456#obsah
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30. dubna 2022 od 15 hodin 

na Sklaďáku  

Soutěže pro děti a malování na obličej

 Vyhlášení nejstrašidelnějšího kostýmu  

     Zapálení vatry a pálení čarodějnice  

 Hudební skupina  Blansko  

Srdečně Vás zve a občerstvení zajišťuje pořadatel restaurace Hradní. 
  Akce se koná ve spolupráci města Adamova a pivovar Starobrno    

 

Opékání špekáčků
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https://www.zrecyklujto.cz/

1. Proč se vysloužilá elektrozařízení třídí, a nepatří do popelnice na domovní odpad?

a) lze z nich využít druhotné suroviny a některá obsahují škodlivé látky 
b) chovat se ekologicky je moderní
c) aby popelnice na komunální odpad nebyly přeplněné

2. Jak poznám, že elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu?

a) podle toho, že má přívodní kabel
b) podle symbolu přeškrtnuté popelnice na obalu výrobku
c) že se do popelnice nevejde 

3. Jaké subjekty sběr a recyklaci elektrozařízení v České republice zajišťují?

a) ministerstvo životního prostředí
b) kolektivní systémy
c) správy chráněných území

4. Kde mohou občané vysloužilá elektrozařízení odložit?

a) ve sběrných dvorech nebo v elektroprodejnách při nákupu nových
b) na kraji lesa nebo v příkopu u silnice
c) vedle kontejnerů na tříděný odpad

5. Jak zaručeně najdu nejbližší sběrné místo EKOLAMPu?

a) zeptám se sousedů, ti vědí všechno
b) projdu se po okolí a určitě nějaké najdu
c) v mapě sběrných míst na webu EKOLAMPu

KVÍZ: KOLIK TOHO VÍTE O TŘÍDĚNÍ 
A RECYKLACI ELEKTROZAŘÍZENÍ? 

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4a, 5c
Jak vytřídit papír, plast a sklo, vědí už školkové děti, ale co elektro? 
Máte v tom jasno? Vyzkoušejte náš krátký kvíz a třeba se dozvíte 
něco nového. Více informací na webu www.ekolamp.cz 

Zahrajte si i naši mobilní hru Zrecykluj to!
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Vzpomínky

Dne 15. 4. uplynulo 9 let od 
úmrtí pana Jana André.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a  vzpomín-
ky v srdcích zůstávají.
S  láskou vzpomíná manžel-
ka Drahoslava, syn Dušan 
a dcera Jana s rodinami.

Dne 28. 6. uplyne dvacáté 
smutné výročí úmrtí pana 
Rudolfa Procházky.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.
S  láskou vzpomíná dcera 
Věra Hedlová a celá rodina.

Dne 30. dubna je tomu rok 
co nás navždy opustil pan 
Miloslav Havíř.
Kdo jste ho znali a měli ho 
rádi, vzpomeňte s námi.
S  láskou vzpomíná celá ro-
dina.

Osud nevrací co vzal,
jen bolest v srdci a slzy
v očích zanechal.
Dne 31. května tomu bude 
8 let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný syn Petr Šedý.
S  láskou stále vzpomínají 
maminka Věra, sestra Ivana 
a bratr Radek s rodinami.

Vycházka se ŠLP Křtiny
Chcete se dozvědět více o našich způsobech hos-

podaření v lesích okolo Adamova? Máte otázky, které 
vás při návštěvě lesů napadají a nemáte na ně odpo-
věď? Zveme Vás na odpolední besedu při vycházce 
do univerzitních lesů. Seznámíme Vás s  postupy 
adaptace na klimatickou změnu. Potkáme se 16. 5. 

2022 u hřbitova Adamov–Ptačina v 17 hod. Na disku-
zi s Vámi se těší zaměstnanci ŠLP Křtiny, kteří pořá-
dají vycházku ve spolupráci s obcí Adamov.

Nová publikace
Již třetí knihu inspirovanou krásami naší přírody 

vydaly adamovské rodačky Jana a Zuzana Nováčko-
vy. Publikace s názvem Za nosem nejen Moravským 
krasem nás seznamuje, stejně jako předešlé knihy, 
s naší krajinou a vším, co ve volné přírodě můžeme 
spatřit. Přes 90 veršovánek a více než 440 barevných 
fotografií určitě potěší jak malé milovníky výletů, tak 
turisty odrostlejší. Cena knihy 440 Kč. Současně s pu-
blikacemi je možno zakoupit CD, na kterém si můžete 
poslechnout zhudebněné verše z první knihy Krajem 
lesů a  studánek, ke kterým složila hudbu, nahrála 
a nazpívala Zuzana Nováčková. Cena CD 200 Kč. Kni-
hy i CD můžete zakoupit osobně u Jany Nováčkové, 
nebo na MKS Adamov u paní Jitky Králíčkové.
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Jana Nováčková
Zuzana Nováčková
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ISBN: 978-80-11-00969-4

kniha adamov III obálka.indd   1 11.04.2022   13:07:53
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Pozvánka na výstavu
František Bílek – Výstava k 150. výročí narození

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil 
ve výstavní síni Společenského centra MKS výsta-
vu k uctění památky významného umělce Františka 
Bílka. Slavnostní vernisáž se uskuteční  v neděli 15. 
května ve 14:30 hodin. Výstavu uvede Jaroslav Bu-
diš.  K návštěvě jste zváni od 15. 5. do 24. 5. 2022, 
a to v pondělí - pátek od 14:15 do 17:15 hodin, v ne-
děli 14:15 – 16:45 hodin. V sobotu je zavřeno.

Sochař, řezbář a  keramik, ale také grafik, kreslíř, 
ilustrátor, autor návrhů knižních vazeb i různých dru-
hů užitého umění a  také dobrý architekt František 
Bílek patří k nejvýznamnějším umělcům konce 19. 

a 1. poloviny 20. století. Narodil se 6. listopadu 1872 
v Chýnově. Studoval nejprve na Akademii v Praze, 
ale ze zdravotních důvodů přestoupil na Umělec-
koprůmyslovou školu. Získal stipendium Vojtěcha 
Lanny na studium v Paříži. Po návratu se stal čle-
nem Umělecké besedy a SČUG Hollar. V r. 1898 si 
postavil podle vlastních návrhů stavení s ateliérem 
v Chýnově.  V roce 1902 se oženil a krátce poté pře-
stěhoval do Prahy. V Praze bydleli manželé na ně-
kolika místech.  V roce 1911 si podle svého návrhu 
nechal postavit vilu s ateliérem v Mickiewiczově ulici 
na Hradčanech. Po jeho smrti Galerie hlavního měs-
ta Prahy ve vile zřídila muzeum se stálou expozicí 
Františka Bílka.

František Bílek se stal nejvýraznější a  originální 

Kultura

Velikonoce 2022 v kostele svaté Barbory fotogalerie na webu

https://www.adamov.cz/velikonoce-2022-v-kostele-svate-barbory-8477#obsah
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osobností českého secesního symbolismu. Jeho 
tvorba odráží hledání smyslu lidské existence. Zob-
razoval převážně náboženská témata, která doplňo-
val mystickými texty. Jeho výtvarný styl je netradiční 
a  rozeznatelný na první pohled. Vytvořil řadu mo-
numentálních soch pro náměstí a různá místa v re-
publice. Pro Církev československou (dnešní Církev 
československou husitskou), jejímž se stal členem 
a oficiálním umělcem, vytvořil přes osm desítek pra-
cí. Rozsáhlé je i jeho dílo grafické a ilustrační. Ilust-
roval řadu knih Otokara Březiny a také ilustroval jako 
jednu z posledních prací velkou publikaci o Březinovi 
Stavitel chrámu (v roce 1941). Po německé okupa-
ci Prahy v roce 1939 se s rodinou přestěhoval zpět 
do Chýnova. Zemřel 13. října 1941 a je pochován na 
místním hřbitově pod svou monumentální sochou 
Modlitba nad hroby resp. Genius smrti z roku 1905.

Městský klub mládeže
Družstevní 1, Adamov
www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

Úterý 3. 5. 2022
 » DÁREČKY PRO MAMINKY
Společná tvorba drobných dárečků pro maminky 

k jejich svátku. S sebou si přineste barevné papíry 
a různé ozdobné stužky. Začátek v 15:00 hodin.

Středa 11. 5. 2022
 » VYBÍJENÁ
Turnaj ve vybíjené pro všechny věkové katego-

rie. Začátek v 16:00 hodin.

Středa 18. 5. 2022
 » TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO RODIČE S MALÝMI 
DĚTMI

Dopolední tvořivá dílna pro rodiče s dětmi. Vý-
roba jednoduchých dekorací z papíru. V době od 
9:30 do 12:00 hodin.

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 květen 2022
Téma měsíce: Vztahy mezi námi 
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Tvoření: strom přátelství, vyrábíme dárky pro ma-
minky, náramky přátelství 
Speciální akce: Vztah k  přírodě – čistíme Ada-
mov, poznáváme květiny
Workshop vaření: pizza šneky, slané štrúdly 
Beseda: Bavíme se o vztazích
Dále se budeme věnovat:
• péče sama o sebe 
• cvičení v posilovně 
• 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.adamov@blansko.charita.cz
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben ak-
tuálním vládním nařízením.
Těší se na Tebe! Kolektiv zaměstnanců Zlaté 
zastávky.
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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/

2. května 2022
 » Zájezd do kina Blansko na film „POSLEDNÍ 
ZÁVOD“

Zveme vás k  další návštěvě blanenského kina. 
Tentokrát nás čeká film Tomáše Hodana o lyžař-
ském závodu v roce 1913, při kterém v Krkono-
ších zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Vy-
pravěčem příběhu se stal Emerich Rath, který se 
marně snažil zachránit Bohumila Hanče. Stejné 
téma zpracoval již v roce 1956 film Synové hor. 
Začátek promítání je v 17:30 hodin, délka filmu 
102 minuty. Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bardos, 
Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javor-
ský ad. Doprava autobusem.
Cena zájezdu: 140 Kč senioři, 180 Kč ostatní.

do 3. května 2022
 » Výstava prací ZDEŇKY KNECHTOVÉ   

Až do 3. května t.r. včetně můžete zavítat na výstavu 
prací paní Zdeňky Knechtové, která se koná ve Spo-
lečenském centru MKS Adamov na Komenského 6. 
Otevřena je v pracovních dnech v době od 14:15 do 
17:15 hodin a v neděli od 14:15 do 16:45 hodin.

9. května 2022
 » Koncert VOJTY NEDVĚDA            

Informace na samostatném plakátě na str. 18.

11. května 2022
 » Odpoledne pořádané pod záštitou starosty 
města Bc. Romana Piláta u příležitosti SVÁT-
KU MATEK

Maminky a  babičky všech věkových kategoií 
zveme u příležitosti Svátku matek na setkání, při 
kterém vás čeká  povídání o kávě i profesionálně 
připravená káva baristkou Radkou z CoCo Cofee 

Blansko, vystoupení dětí z  MŠ Komenského 6  
a písničkový kvíz o ceny. 
Začátek akce je ve 14:30 hodin v  sále MKS na 
Ptačině, vstup volný.

12. května 2022
 » Přednáška FILIPA VÍTKA na téma ZE SKALI-
CE NAD SVITAVOU DO GAMBIE                                  

Filip Vítek k přednášce: V roce 2019 jsme v dodávce 
projeli kus západního pobřeží Afriky. Konkrétně Ma-
roko, Západní Saharu, Mauretánii,  Senegal a Gambii. 
Tam jsme nakonec auto prodali a letěli domů. Pět ti-
síc kilometrů. Desítky vojenských checkpointů, jízda  
na korbě nákladního vlaku do dolů na železnou rudu 
v Mauretánii nebo průjezd největším minovým polem 
na světě na hranicích Západní Sahary. Spousta sran-
dy  na dlouhé cestě.
Pozor – začátek akce je až v 18:15 hodin v sále MKS 
Adamov, na Ptačině. Vstupné dobrovolné.

15. - 24. května 2022
 » Výstava ke 150. výročí narození FRANTIŠKA 
BÍLKA

Výstavu můžete ve Společenském centru MKS 
Adamov na Komenského 6 navštívit v  pracov-
ních dnech v době od 14:15 do 17:15 hodin, v ne-
děli od 14:15 do 16:45 hodin.

19. května 2022
 » POJĎTE S  NÁMI ZA POHÁDKOU: „POHÁD-
KOVÉ KOČIČINY“ SE ZDEŇKEM ŠEVČÍKEM 
A MICHAELOU DANIELOVOU

Hravá pohádka o malém kocourkovi, který se vy-
praví do světa za dobrodružstvím  A jak to tak na 
cestách bývá, čeká ho nejedno překvapení. 
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V pohádce nechybí ani výpravné loutky, nebude 
nouze o  zábavu, písničky a  překvapení. Herci 
z Brna vždy pobaví, potěší i pohladí po duši. 
Začátek akce je v 10:00 hodin ve Společenském 
centru MKS na Horce, Komenského 6.

19. května 2022
 » ZÁJEZD – EXKURZE DO VILY TUGENDHAT

Informace na samostatném plakátu na str. 18.
 
26. května 2022

 » PROCHÁZKA MINULÝM STOLETÍM KLOBOU-
KOVÉ MÓDY

Informace na samostatném plakátu na této str.

31. května 2022
 » Zájezd do MDB – na Biskupský dvůr na před-
stavení ELIŠKA REJČKA

Světová premiéra vypráví příběh dvou žen. České 
královny Elišky Přemyslovny, matky Otce vlasti Karla 
IV., a  její velké rivalky, Elišky Richenzy zvané Čechy 
Rejčka, nejbohatší ženy tehdejší Evropy. Dvě sou-
časnice chtěly to samé, osobní štěstí ve spokojené 
zemi. Každá se toho pokoušela dosáhnout vlastním 

způsobem a často byly jedna druhé největší překáž-
kou a zároveň musela každá bojovat sama se sebou. 
Historická freska o tom, že když dvě ženy dělají totéž, 
není to totéž.
Začátek představení je ve 20:30 hodin. 
Cena zájezdu: 640 Kč, senioři, studenti a děti 450 Kč, 
přihlášky na tel. 607 518 104.

MKS Adamov připravuje výstavu pro děti:   
NA HRANÍ I KE KOUKÁNÍ...

Také to u vás tak funguje? Když se vnoučátka za-
čnou nudit a vy nechcete, aby jim společnost dělal 
mobil nebo tablet, vytáhnete s láskou uschované 
hračky jejich maminek a tatínků. Panenky, poko-
jíčky, hry, autíčka, stavebnice, knížky... A najednou 
o nich ani nevíte – v klidu sedí a hrají si.
Na červen připravuje MKS výstavu starých her 
a hraček. A budeme rádi, když nám na chvíli půjčí-
te ty vaše. Můžete se spolehnout, že je zařadíme 
přesně tam, kam nám to dovolíte. Buď do části 
s označením „ke hraní“, nebo do druhé, „ke kou-
kání“. A po celou dobu, kdy bude výstava probíhat, 
budeme dohlížet, aby to tak bylo i při přítomnosti 
dětí na výstavě.
Budeme rádi, když nám k hračkám napíšete pří-
běh, vzpomínku, která s nimi souvisí. Rádi je spolu 
s  fotografiemi příslušných „pokladů“ zveřejníme 
a autora nejzajímavější vzpomínky odměníme.
Ozvěte se nám, prosím, na telefon 607 518 104 
nebo e-mail mks@mks-adamov.cz, ať víme, s čím 
můžeme na výstavu počítat. Za spolupráci Vám 
patří velký dík. 
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Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 345/22Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 345/22

ZÁJEZD -EXKURZEZÁJEZD -EXKURZE

VILA TUGENDHAT BRNOVILA TUGENDHAT BRNO

19. KVĚTNA 202219. KVĚTNA 2022

I. skupina od 16:00 hodinI. skupina od 16:00 hodin II. skupina od 17:00 hodin II. skupina od 17:00 hodin 

rozšířený okruh vč. tech. zázemírozšířený okruh vč. tech. zázemí základní okruhzákladní okruh

délka prohlídky 90 minutdélka prohlídky 90 minut délka prohlídky 60 minutdélka prohlídky 60 minut

cena 460 Kč plné, 310 Kč snížené      cena 460 Kč plné, 310 Kč snížené      cena 410 Kč plné, 260 Kč sníženécena 410 Kč plné, 260 Kč snížené

Přihlášky:Přihlášky: na telefonu 607 518 104, e-mailu mks@mks-adamov.cz na telefonu 607 518 104, e-mailu mks@mks-adamov.cz

Doprava autobusem, obě skupiny současně, v mezičase prohlídka zahrady.Doprava autobusem, obě skupiny současně, v mezičase prohlídka zahrady.
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Ze školních tříd
Mezinárodní soutěž 
MATEMATICKÝ KLOKAN

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matema-
tický klokan byla vytvořena podle obdobné sou-
těže, která byla v osmdesátých letech minulého 
století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se 
konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí 
Evropy a postupně i na další kontinenty. V  roce 
2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů 
soutěžících z více než 60 zemí celého světa.

V  ČR se soutěž Matematický klokan konala 
poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR 
je Jednota českých matematiků a  fyziků ve 
spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. 
Soutěží se ve všech školách v  jednom termínu, 
obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže 
žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republi-
kové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. 
Podrobné informace včetně zadání z  minulých 
let najdete na stránkách https://matematickyklo-
kan.net

Jako každý rok se soutěže i  letos zúčastnili 
i žáci ZŠ a MŠ Adamov. Celkem se ve 4 kategori-
ích zúčastnilo 235 žáků školy.

Výsledky Matematického klokana 2022 v  ZŠ 
a MŠ Adamov:

Kategorie Cvrček (2. a 3. roč.)
1. David Bouzek
2. Dominik Kašný
3. Sára Knechtová

Kategorie Klokánek (4. a 5. roč.)
1. Vojtěch Grešák
2 Vojtěch Matal
3. Norbert Juhasz, Anna Kapinusová

Kategorie Benjamín (6. a 7. roč.)
1. Matyáš Janda
2. Lukáš Sedláček
3. Vojtěch Mihók, Robin David, Alena Drlíková

Kategorie Kadet (8. a 9. roč.)
1.  Ema Pilitowská
2. Matěj Kořalka
3. Miroslav Krikl

Školáci z Ronovské sbírali ve 
městě odpadky
Odpadky do přírody prostě nepatří. Neodhazujte 
je! Děti z prvního stupně Základní školy Adamov 

v ulici Ronovská pomohly od smetí vyčistit ně-
kolik veřejných prostranství. Do terénu vyrazily 
ve čtvrtek 7. dubna dopoledne a s předstihem si 
připomenuly Den Země. Odpadky sbíraly napří-
klad v okolí školy, hřbitova, staré vodárny, Ptačí 
svatyně nebo v ulici Petra Jilemnického. Za 
dopoledne se jim podařilo naplnit několik pytlů. 
V nich nejčastěji uvízly plastové lahve, igelitové 
sáčky a papíry. Sběrači našli i několik kuriozit. 
Například zbytky staré brusle, výfuk z auta nebo 
vyhozeného draka.

Text: Lenka Charvátová, vychovatelka ŠD Adamov
Foto: Lenka Charvátová, Lenka Dohová

Stopovaná
Není procházka lesem jako procházka lesem. 

Když se vydáte do lesa a díváte se kolem sebe, vidí-
te spoustu zajímavých věcí a kus přírody. Ale když 
se vydáte do lesa a díváte se pořádně kolem sebe, 
vidíte toho ještě mnohem víc. A abyste se uměli dí-
vat opravdu pořádně, musíte se to naučit. Zvlášť, když 
máte v plánu narazit na nějakou stopu... My jsme si 
na pomoc přizvali průvodkyni, která zná adamovské 
lesy jako svoje boty. Předtím, než jsme vyrazili směr 
Ptačí studánka, jsme si povídali   o  zvířatech, která 
žijí v našich lesích, ukazovali jsme si jejich fotky, fot-
ky jejich stop, jejich parohy i rohy. Dozvěděli jsme se 
zajímavosti ze zvířecí říše a vyzbrojeni novými infor-
macemi se vydali na cestu. Hned na začátku našeho 
putování jsme narazili na hnízdo veverky. Potom jsme 
po několika falešných stopách konečně narazili na 
skutečnou, nefalšovanou stopu. Patřila lišce. Děti byly 
nadšené, protože když se děje něco doopravdy, je to 
prostě něco jako kouzlo. Představa, že o několik ho-
din dřív tudy šla živá liška, byla pro děti vzrušující. Šli 
jsme dál a viděli mnoho dalších stop. Ne však od tla-
pek či spárků, ale od prasečích rypáčků. To všechno 
jsou důkazy, že v lese to zkrátka žije. Odehrává se tu 
spousta věcí a událostí, každý les má svůj vlastní pří-
běh a jednotlivá zvířata hrají v tomto příběhu svou roli. 
A žádná z těchto rolí není vedlejší. Kromě živočichů 
zde figurují stromy, keře, ale i mnohem menší rostliny. 
A ti všichni se vzájemně potřebují, ovlivňují a formují. 
Takový lesní svět sám pro sebe, ale také pro ty, kteří 
chtějí nahlédnout a pořádně se dívat. Takže jak říkala 
paní průvodkyně - lesu zdar! A já dodávám - lesu dík!

 
Mgr. Ivana Drlíková

MŠ Jilemnického
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Ze sportu
Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT
Pozvánky na turistické vycházky:

 » První máj u Máchova památníku
Vycházka se uskuteční v neděli 1. 5. 2022
Délka vycházky 12 km
Sraz u obchodního domu Albert v 9:00 hodin
Trasa: Adamov náměstí – Doubskou – Máchův 
památník – Adamov
Vycházku vede: Marta Opatřilová

 » Údolí Bobravy
Vycházka se uskuteční v sobotu 14. 5. 2022
Délka vycházky: 13 km
Trasa: Radostice – Želešice 
terén: pohodlně 
Tam: xS2D Adamov 7:31 hod, Brno hl. n. Os 8:50 hod.
Zpět: bus č. 510 Želešice 15:19 hod, ČD Modřice
Os 15:41hod., Brno-Lesná xS2A 16:22 hod.
Jízdenka: tam 6 zón (65+ 24,-), zpět 5 zón (65+ 21,-)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787).

Pétanque
Hráči pétanque FENYX Adamov nabízejí obča-
nům města Adamova v  rámci svého tréninku 
seznámení se hrou pétanque na hřištích u  řeky 
Svitavy vedle plynové kotelny města. 
Můžete za námi přijít každé úterý od 9 hodin 
a každý pátek od 16 hodin. Toto pozvání platí sa-
mozřejmě pro všechny věkové kategorie, včetně 
důchodců a mládeže. 
Hrací koule si můžete vzít vlastní, nebo vám bu-
dou zapůjčeny na místě. 
Srdečně zvou hráči pétanque Adamov.

Judo – SAMURAJ ADAMOV
Hned v lednu jsme opět rozjeli tréninky juda v pro-

storech tělocvičen ZŠ a MŠ Adamov. Tyto probíhají 
od pondělí do čtvrtka a všichni naši členové mají tak 
možnost čtyřikrát týdně si procvičit, co už umí, a záro-
veň si své znalosti a schopnosti rozšířit.

Prověrkou schopností jsou samozřejmě závody. 5. 
února náš oddíl reprezentoval Nataniel Brat v Líšeň-
ském turnaji, kde obsadil krásné třetí místo.

Následovalo 19. února Trboušanské poprání - mezi 
oddílové soustředění zakončené turnajem, kterého 
se zúčastnilo 18 našich judistů. Své zkušenosti, v jed-
notlivých kategoriích, proměnili v cenné kovy: 1. místo 
vybojovali Kořalka Matěj, Andres Jiří, Finda Matouš, 

Kaňka Tobiáš a  Kopečná Kristýna. Stříbrnou pozici 
obsadili Krikl Miroslav, Kapoun Vojtěch, Bednářová 
Andrea, Andresová Ema a Pernica Šimon. Bronzovou 
medaili vybojovali Brat Nataniel, Bednářová Pavla, 
Sedláková Iva, Steffan Tomáš, Tyl Ondřej, Drncová 
Elen, Mottl Lukáš a Prokop Filip.

25.3. – 27.3. uspořádal náš oddíl soustředění pro 7 
spřátelených oddílů. Tento se uskutečnil v prostorách 
ZŠ na ulici Komenského, které tímto velmi děkujeme. 
Poděkování patří i městu Adamov za dotace a pod-
poru, jež klubu velmi usnadňují práci.  Těší nás hojná 
účast, tedy 82 dětí = judistů a cca 15 členů organizač-
ního a  trenérského týmu. V pátek jsme se sešli po 
šestnácté hodině, naskládali tatami, připravili ovoc-
nou svačinku a v 17:30 začal nástupem a pozdravem 
první trénink. A protože se jelo naplno, za dvě hodi-
ny,všichni zpocení a hladoví už mířili na tradiční první 
večeři, tedy párek v rohlíku. Volná zábava, která násle-
dovala, byla zakončena večerním promítáním. Druhý 
den judisty vytáhla ze spacáků vůně lívanců. Nasnídat 
a do kimon. Dopolední trénink byl ve znamení nových 
chvatů. Judisté, rozděleni do tří skupin dle výkonosti, 
se pod vedením zkušených trenérů seznámili s nový-
mi chvaty a  jejich správnou technikou. Po obědě si 
všichni užili slunečného počasí venku na Sklaďáku. 
Tam si zastříleli z luků a dalších střelných zbraní. Ne-
dělní dopoledne bylo věnováno teorii, tedy pravidlům 
na tatami i etice juda a také přípravě na odpolední tur-
naj, kterým bylo celé soustředění zakončeno.

Střípky z historie 
adamovského sportu, 58. díl

Do sezóny 2009/10 vstoupilo adamovské hoke-
jové mužstvo oslabeno odchodem I.  Anschlága, 
T. Milfaita a T. Pirochty a také z rodinných důvodů 
i o P. Šmahela. Nově příchozí Zdeněk Bureš, Milan 
Juřena a Aleš Průcha se zařadili ke zbylým tahou-
nům týmu Z. Bartošovi, R. Mihokovi a V. Novotnému. 
Poprvé byl uveden jako člen sestavy náhradní bran-
kář M. Hrnčíř. V tabulce okresního přeboru obsadil 
Adamov předposlední 7. místo, když za sebou ne-
chal pouze letovické BACARDI.

O pozici lépe s odstupem jednoho bodu na 5. mís-
to skončil adamovský tým v  ročníku 2010/11. Do 
kádru družstva se vrátil J. Kolenáč, který se ihned 
stal nejproduktivnějším útočníkem. Nově byli získáni 
Miroslav Kilián a Michal Thoř a v průběhu rozehrané 
sezóny ještě Miroslav Šnajdr. Uvedeným hráčům pa-
třila v oddílovém žebříčku kanadského bodování 4., 
6. a 10. příčka.

Další krůčky vždy o  jedno místo vpřed tabulkou 
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učinilo družstvo v  sezónách 2011/12 a  2012/13. 
Tehdy hrálo v okresním přeboru 9 týmů, novým byl 
druhý klub z Blanska Dynamiters. Vrátil se T. Milfait, 
jenž spolu s J. Kolenáčem vytvořil úderné duo, kte-
ré mělo na svém kontě 41 a následně dokonce 55 
kanadských bodů. Na konci tohoto období opustili 
adamovský tým D. Kejř a P. Šťastný a kvůli zranění 
ukončil činnost M. Dittrych.

Trend posouvání kupředu vyvrcholil v  ročníku 
2013/14 vybojováním 3. místa v konečné tabulce. 
Před Adamovem byly pouze Dynamiters Blansko 
a Rájec-Jestřebí, za ním skončily týmy Tatranu Hruš-
ky, Sokola Březiny, BACARDI Letovice, Sokola Černé 
Hory a Sloupu. Kapitánem mužstva byl útočník P. Ku-
bíček. Branku hájil I. Dobeš, záda mu kryl M. Hrnčíř. 
V obraně nastupovali M. Dvořák, nově Radek Gistr 
a  Adam Zachoval, M.  Kunc, který sezonu pro zra-
nění nedohrál, a P. Šmahel, jenž se zapojil později. 
Několik zápasů v ní odehrál I. Anschlág a z důvodu 
nedostatku obránců byl nasazován též M. Juřena. 
Útočné formace byly sestavovány z hráčů, které uvá-
dím seřazené podle pořadí v kanadském bodování: 
J.  Kolenáč, T.  Milfait, ne úplně nový David Knotek, 
M. Kilián, Z. Bureš, J. Toufar, Z. Bartoš, nováček Ja-
kub Herynek, R. Mihok a B. Rychtecký. Jiří Kolenáč 
obsadil mezi všemi hráči přeboru v kanadském bo-
dování stejně jako před rokem 4. místo.

Do blanenského okresního přeboru 2014/15 se 
nově přihlásily celky Bulldogs Brno, Šerkovic a HC Ly-
sic a zřejmě kvůli tomuto rekordnímu počtu 12 týmů 
byl upraven systém jeho uspořádání. Nejprve se ode-
hrálo 11 kol a po nich se tabulka rozdělila na dvě po-
loviny. V této nadstavbové části se opět začínalo od 
nuly. Adamov obsadil v úvodní pasáži 8. místo, které 
vylepšil vítězstvím v nadstavbě na konečnou 7. pozi-
ci, když ztratil v soubojích se soupeři jen 2 body. Od 
poloviny sezóny v družstvu nastupoval Pavel Klíma, 
který přestoupil z HC Karviná.

Ukončením soutěžní činnosti oddílů v Letovicích 
a Sloupu se snížil počet účastníků okresního přebo-
ru 2015/16 na deset. V průběhu soutěže odehrál ka-
ždý tým s každým soupeřem dva zápasy. Adamov-
ské družstvo obsadilo při stejném zisku 21  bodů 
jako Sokol Březina na horší skóre 8. příčku tabulky. 
Hrálo bez nejproduktivnějšího hráče pěti minulých 
ročníků J. Kolenáče, kterého však se 30 kanadskými 
body dobře zastoupil P. Klíma. Rovněž se prosazo-
vali M. Kilián a T. Milfait, kterým bylo napočítáno 24, 
resp. 22 uvedených bodů.

Do ročníku 2016/17 nastoupilo pouze 8 mužstev. 
Změnil se hrací systém utkání, kdy se po dvojzápaso-
vé základní části střetla mužstva v utkáních o umís-
tění tzv. play-off. Z mužstva byl uvolněn D. Knotek, 
ale na druhou stranu bylo doplněno o kvalitní hráče 
– na hostování přišel útočník Marek Vorel, dříve též 

hráč extraligové Škody Plzeň, dále obránce Pavel 
Zubíček, který v extralize odehrál 660 zápasů, a na-
dějný útočník Tomáš Fiala. Do obrany se po pauze 
vrátil P. Šmahel, náhradním brankářem se stal Višňa. 
Adamov obsadil 5. místo po první i druhé části. Vý-
razně se prosadil M. Vorel, který se 34 kanadskými 
body byl druhým nejproduktivnějším hráčem přebo-
ru a P. Klíma byl se 29 body třetí. Obránce P. Zubíček 
jako třetí nejlepší z adamovského týmu jich nasbíral 
18, především svými 12 nahrávkami.

Ve stejně početné konkurenci okresního přeboru 
2017/18 zakončil Adamov opět na pátých místech. 
Na hostování z Uherského Brodu byl získán univerzál 
do útoku i obrany Jan Hanáček a z brněnské Komety 
přestoupil Josef Klíma. Zranění znemožnilo T. Milfai-
tovi odehrát jen několik utkání. Také největší opory 
M. Vorel, P. Zubíček a rovněž nový J. Klíma odehráli 
kvůli pracovním povinnostem jen zhruba polovinu 
mistrovských zápasů. Přesto skončil M. Vorel v ka-
nadském bodování celé soutěže čtvrtý. Pavel Zubí-
ček byl vyhodnocen jako nejlepší obránce soutěže.

Okresní přebor 2018/19 odehrálo jen 6 celků. Ada-
movské mužstvo obsadilo se 3  vítězstvími na po-
sledním místě po základní části a nakonec podlehlo 
i v souboji o 5. místo v play-off zápase s Tatranem 
Hrušky. Nejlepší z adamovských hráčů T. Vorel získal 
v kanadském bodování tentokrát „pouze“ 16 bodů, 
následovali ho dvanáctibodoví M. Kilián a J. Toufar.

I v následujícím ročníku zbylo na Adamov posled-
ní, tentokrát 7. místo. Play-off sehrála vzájemnými 
zápasy poslední tři mužstva tabulky po základní 
části, přičemž k  jejich bodovým ziskům se přičetly 
3, 2 a 1 bod podle dosaženého umístění. Na nedob-
rém celkovém výsledku se projevilo, že opory T. Vo-
rel a P. Zubíček odehráli jen polovinu zápasů, stejně 
tak pro zranění J. Toufar a M. Kunc, a také k tomu 
přispěly slabší výkony P.  Klímy. V  průběhu sezóny 
přišli z Komety Brno na hostování Filip Kerbler a na 
přestup Martin Sendler a  Igor Novotný. Nová první 
útočná formace ve složení Sendler–Vorel–Novotný 
patřila k nejlepším v soutěži a postarala se o 42 ka-
nadských bodů za 23  gólů a  19  asistencí. Kromě 
uvedených hráčů přispěli alespoň jedním kanad-
ským bodem M. Kilián, J. Klíma, M. Gistr, M. Dvořák, 
M. Juřena, R. Mihok, T. Milfait, P. Kubíček a M. Thoř. 
Krátce po zahájení sezóny skončil z pracovních i ro-
dinných důvodů J. Hanáček. V některých zápasech 
musel nastoupit vedoucí mužstva B. Rychtecký. Tre-
nérem byl A. Kožený, který též zastával funkci před-
sedy oddílu.

Přebor okresu Blansko v ledním hokeji se v sezó-
ně 2020/21 neuskutečnil kvůli covidové pandemii.

-dtk-



22

Volnočasové aktivity
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Inzerce

Ahoj. Chci poslat balík, 
bez front a EXPRESNĚ.

A kam doručuješ?

Pošli ho se mnou!

Na libovolnou adresu,
do Boxu i do rukou.

penguinbox.cz

Od velikosti obálky 
až po mikrovlnku
(33x39x67cm).

Jak velký balík?

Kdy a kam balík přinesu?

Kdykoliv - 24/7
Najdeš mě hned vedle,
podívej  se na mapu.

Novinka
ve Vašem okolí:

Čekám tě!

1 Kc

První balík 
pošli za kačku!
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• 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.

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

• Koupím garáž na Ptačině, nejlépe ul. Opletlova. tel. 734766291.

• Pronajmu garáž na Horce (hned u koupaliště). Bližší informace na telefonním čísle 775 52 81 52.

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

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 SÍŤ98 % 
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