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Termín konání Akce Pořadatel
Út 31. 5. 20:30 ZÁJEZD: BISKUPSKÝ DVŮR BRNO - ELIŠKA REJČKA MKS Adamov
St 1. 6. Zápis a nábor do kroužků KOLA-KOLA KOLO-KOLO Adamov

So 4. 6. 8:00 Dětské rybářské závody u splavu a zábavné 
odpoledne na Sklaďáku Akce v okolí

So 4. 6. 17:00 Fotbal muži: FK Adamov - FK Kunštát B FK Adamov

Ne 5. 6. 8:31 Vycházka Z Rohlenky Spartak Adamov, z.s. – 
oddíl turistiky

Pá 10. 6. 17:30 Noc kostelů 2022 Římskokatolická farnost 
Adamov

So 11. 6. 9:04 Vycházka Přes Srstkův kopec Spartak Adamov, z.s. – 
oddíl turistiky

Ne 12. 6. 14:00 Ligové OPEN turnaje v Adamově FENYX Pétanque Ada-
mov, z.s.

So 18. 6. 8:01 Vycházka Soví studánka Spartak Adamov, z.s. –
oddíl turistiky

St 22. 6. 15:30 Olympijský běh v Lelekovicích Akce v okolí
Ne 26. 6. 14:00 Ligové OPEN turnaje v Adamově FENYX Pétanque Adamov

Po 27. 6. 19:00 SPOLEČNÝ KONCERT JIŘÍ PAVLICA + HANA A 
PETR ULRYCHOVI 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,

• při uzavírkách komunikace Adamov – Bílovi-
ce nad Svitavou o víkendech v  termínech: 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 Babice nad Svi-
tavou! Všechny spoje o těchto víkendech do/z Brna 
jezdí linkou xS2D (Brno, Hlavní nádraží – Brno, Dělnic-
ký dům – Adamov, žel. zast. – Adamov + návaznost 
MHD Adamov),

• silnice Adamov – Bílovice nad Svitavou – monito-
rování komunikace pokračuje, jak stavbou, tak krajem 
(možné uzavření průjezdnosti pro všechna vozidla 
mimo staveništní a výlukovou dopravu autobusů 1x 
za hodinu – linka xS2A zatím nepotvrzeno),

• 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 nenaplněn),

• 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,

• ve sledování stavu – chystaná výluka vlaků 
o prázdninách Blansko – Rájec nad Svitavou – 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.

Aktuálně
• požadavek na prodloužení časového intervalu se-

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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maforu na ul. Nádražní – provedeno,
• řeší se technologie a vzhled protihlukových stěn 

v  rámci celého Adamova stejně jako betonových 
opěrných zdí – zástupce města se účastní všech po-
rad,

• vyklizen odpad na točně u kynologického klubu 
městem, osazeno mobilní WC stavbou – další úklid 
pouze stavba či dopravci, nikoliv město – fodoku-
mentace provedena,

• v době od 23. 5. 2022 do 5. 6. 2022 bude pře-
chodně umístěna nástupní plocha pro autobusy na 
zastávce Železniční stanice (u vlakového nádraží) 
směr Horka, Blansko, Brno (Křtiny – xS2D) – napro-
ti stávající autobusové zastávce směr Ptačina, a  to 
z  důvodu stavebních prací na přeložce vodovodu 
a souvisejících v místě mezi výpravní a původní tech-
nickou budovou,

• požadavek na opravu výtluků cesty na Útěchov – 
projednáno, v řešení stavbou,

• začínají přeložky VN u zastávky a u VN transfor-
mátoru tunýlku z Ptačiny (zde z důvodu budoucího 
prostorového umístění, narovnání profilu komunikace 
vjezdu do tunýlku ze směru z Ptačiny a bezpečného 
průjezdu vozidel obousměrně v daném místě).

Stále platí
• 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 – výtluky v tomto úseku opra-
veny,

• 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 ře-
šeno v době poslední fáze rekonstrukce – ve sledová-
ní – foto/video pasportizace proběhla před stavbou.

Připomenutí
Uzavírka komunikace Adamov – Bílovice nad Svi-

tavou o víkendech v termínech: 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.

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).

Tyto podněty jsou následně projedávány s inves-
torem či zhotoviteli staveb samotných.

Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova

Na 21. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
konaném dne 2. 5. 2022 Zastupitelstvo města Ada-
mova vzalo na vědomí zápis z 20. jednání Finanční-
ho výboru, které se konalo dne 27. 4. 2022, a zápis 
z 13. jednání Kontrolního výboru, které se konalo 
dne 28. 3. 2022.

Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědo-
mí podané informace k připravenosti stavební za-
kázky s názvem „Parkovací dům v Adamově – 1. 
etapa“. Dále schválilo realizaci stavební zakázky s 
názvem „Parkovací dům v Adamově – 1. etapa“ s 
termínem zahájení 3/2023 a dokončení 10/2024 
a schválilo záměr přijetí investičního úvěru ve výši 
30.000.000 Kč na dofinancování stavební zakázky 
s názvem „Parkovací dům v Adamově – 1. etapa“.

Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí 
změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
„Vybudování parkoviště P+R a B+R u nádraží v Ada-

mově“ s konečnou výší dotace 1.207.999,10 Kč.
Bylo schváleno poskytnutí příspěvku na spolufi-

nancování sítě sociálních služeb městu Blansku ve 
výši 200.000 Kč na rok 2022, z čehož 180.500 Kč 
bude určeno na služby sociální prevence a sociální-
ho poradenství a 19.500 Kč na služby sociální péče 
ve správním obvodu ORP.

Dále bylo schváleno poskytnutí neinvestiční do-
tace ve výši 85.000 Kč z rozpočtu města Adamova 
Moravskému rybářskému svazu, z.s., pobočnému 
spolku Adamov, na jeho činnost v roce 2022.

Následně bylo schváleno poskytnutí finančního 
daru ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Adamova 
Záchranné stanici pro československé vlčáky, z.s.

Na závěr Zastupitelstvo města Adamova schvá-
lilo rozpočtové opatření č. 2/2022.

Z jednání Rady města Adamova
Na 69. jednání Rady města Adamova konaném 

dne 20. 4. 2022 vzala Rada města Adamova na 
vědomí zápis z 35. zasedání Kulturně informační 
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komise, které se konalo dne 16. 3. 2022.
Rada města Adamova rozhodla, že se město 

Adamov bude spolupodílet na konání akcí „Letní 
noc Adamov“, která proběhne 2. 7. 2022, „Open Air 
Adamov 2022“, která proběhne 2. 9. 2022, „Dětský 
den“, který proběhne 4. 6. 2022, a „Gulášový festival 
a Rocková letní noc 2022“, který proběhne 30. 7. 
2022.

Dále byla schválena Smlouva o zajištění provozu 
městského koupaliště v Adamově v roce 2022 s 
firmou ADAVAK, s.r.o. Následně byl schválen „Ná-
vštěvní řád koupaliště Adamov – Horka I pro rok 
2022“.

Rada města Adamova v souladu se zněním Pra-
videl pro hospodaření s byty v majetku města Ada-
mova schválila vyřazení žádosti o pronájem bytu, 
která nebyla v souladu s Pravidly pro hospodaření s 
byty v majetku města Adamova.

Byla schválena Smlouva o zřízení a provozu le-
soparku mezi městem Adamov a Školním lesním 
podnikem Masarykův les Křtiny.

Dále byla schválena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi městem Adamov 
a Jihomoravským krajem.

Rada města Adamova vzala na vědomí pořadí 
žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou 
na ulici Komenského 1, Adamov, sestavené pově-
řenou pracovní skupinou dne 13. 4. 2022 a schvá-
lila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 
03/2022/B k bytu č. 15 v DPS se žadatelem umís-
těným na 1. místě v sestaveném pořadí.

Dále byla vzata na vědomí změna rozpisu roz-
počtu č. 1/2022 a schválena změna rozpisu roz-
počtu č. 2/2022.

Rada města Adamova schválila provedení 
přezkoumání hospodaření města Adamova za rok 
2022 Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Byla schválena Kupní smlouva na prodej vozidla 
Opel Frontera 2,2 16V, užívaného JSDH Adamov, 
mezi městem Adamov a kupujícím městem Spá-
lené Poříčí.

Následně bylo schváleno poskytnutí dotace ve 
výši 8.000 Kč z rozpočtu města Adamova Svazu tě-
lesně postižených v České republice, z.s., místní or-
ganizaci Adamov, na její činnost v r. 2022 a dotace 
ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Adamova Lucii 
Zavažanové na akci s názvem „Pálení čarodějnic“.

Rada města Adamova neschválila poskytnutí 
finančního daru z rozpočtu města Adamova Čes-
kému svazu ochránců přírody, Základní organizaci 
50/10 „Zelené Vendolí“, a neschválila poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města 
Adamova Lince bezpečí, z.s.

Byl schválen koncept zápisu do kroniky města 
Adamova za rok 2021.

Na závěr byl schválen program 21. zasedání Za-
stupitelstva města Adamova, které se bude konat v 
pondělí 2. května 2022 v 16:30 hodin na Městském 
úřadě v Adamově.

Na 70. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 2. 5. 2022 schválila Rada města Adamova Do-
hodu o refundaci nákladů za přeložku přípojky níz-
kého napětí mezi městem Adamov a Tělocvičnou 
jednotou Adamov.

Rada města Adamova schválila položkové znění 
Rozpočtového opatření č. 2/2022.

Dále bylo schváleno přijetí účelové neinvestiční 
dotace z MPSV na výkon sociální práce v r. 2022 ve 
výši 407.792 Kč.

Následně bylo schváleno přijetí neúčelového pří-
spěvku pro město Adamov ze státního rozpočtu ve 
výši 259.034,72 Kč, určeného ke zmírnění dopadu 
poklesu daňových příjmů obcí.

Rada města Adamova schválila přijetí dotace 
z JMK na poskytování sociálních služeb ve výši 
195.600 Kč na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování so-
ciálních služeb.

Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 3/2022.
Na závěr byl schválen záměr zřídit ve školním 

roce 2022/2023 přípravnou třídu pro děti s odkla-
dem školní docházky na ZŠ a MŠ Adamov, příspěv-
kové organizaci.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  8. 5. 2022  Vladimír Rybár, 70 roků
  9. 5. 2022  Jana Páčová, 80 roků
11. 5. 2022  Zdenka Siverová, 80 roků  
15. 5. 2022  František Sychra, 82 roky 
15. 5. 2022  Jana Hanzlíková, 81 rok 
15. 5. 2022  Drahomír Smutník, 70 roků
16. 5. 2022  Jaroslava Minaříková, 90 roků
16. 5. 2022  Marie Jirků, 75 roků
19. 5. 2022  Bohumil Brzobohatý, 81 rok
21. 5. 2022  Libuše Hrstková, 70 roků
21. 5. 2022  Božena Bártová, 70 roků
30. 5. 2022  Jan Duben, 70 roků

Blahopřejeme k uzavření sňatku
13. 5. 2022  Daniel Vágner a Bára Pokorná, sňa-
tek penzion U Kamenného kola

Úmrtí
22. 4. 2022  Radomír Bařica, roč. 1957
27. 4. 2022  Danuše Badalová, roč. 1947
14. 5. 2022  Zdeněk Tomášek, roč. 1939
14. 5. 2022  Jan Stloukal, roč. 1933
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Projekt „Technika pro JSDH Adamov“ je spolufinancován Evropskou unií

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0016076
Prioritní osa IROP: 4 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Výzva ŘO IROP: č. 69. výzva – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Příjemce dotace: Město Adamov

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti a možnosti řešení mimořádných událostí spojených zejmé-
na s extrémním suchem ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko. Projekt spočívá v 
pořízení techniky a věcných prostředků pro JSDH Adamov pro řešení mimořádných událostí v důsled-
ku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií.
Konkrétně se jedná o pořízení následující techniky a věcných prostředků:
    • 6x radiostanice Hytera 605 PD, vč. nabíječů, antén
    • osvětlovací systém – ALDEBARAN 360 Degree Flex LED 960 vč. příslušenství
    • kalové čerpadlo elektrické Flygt Ready 8S pro čerpání vody ze studní,
    • přívěsná cisterna pro zásobování pitnou vodu (objem 1 m3).

Celkové výdaje projektu: 540.180,00 Kč
Finanční rámec projektu:

Druh dotace/zdroj spolufinancování Kč
Podíl na celkových 

způsobilých výdajích 
v %

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen 
„SF“) 507.423,50 95

Národní veřejné zdroje

Z toho: dotace ze státního rozpočtu

Z toho dotace z obce 26.706,50 5

Soukromé zdroje příjemce

Celkové způsobilé výdaje 534.130,00 100

Nabídka brigády
Město Adamov přijme brigádníky (brigádnice) 

pro údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných pro-
stranství.

Pracovní poměr bude uzavřen formou Dohody 
o provedení práce. Odměna činí 100 Kč / 1 hodi-
na. Náplní práce je hrabání posekaných travna-
tých ploch, úklid a údržba veřejných prostranství, 
pěších komunikací a sportovišť.

Nutný dobrý zdravotní stav (vstupní lékařská 
prohlídka).

Přihlášky či žádosti o podrobnější informace lze 

zasílat na kontakty: Jiří Němec, tel.: 775 170 869, 
e-mail: jiri.nemec@adamov.cz.

Upozornění na blížící se 
změnu jízdních řádů IDS JMK

Upozorňujeme občany, že od 1. 6. 2022 vejde v 
platnost změna jízdních řádů všech linech v rámci 
IDS JMK.

V době uzávěrky zpravodaje nebyly nové jízdní řády 
ještě zveřejněny. Informace k platným  jízdní řády bu-
dou zveřejněny na webu IDS JMK www.idsjmk.cz.
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Nový lesopark v Adamově III.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo pro le-

tošní rok finanční prostředky na zahájení výstavby 
projektu lesoparku v prostoru bývalé skládky. Aktu-
álně probíhá prořez stromů po dohodě se zástupci 
ŠLP Křtiny. Dojde k vytvoření lesoparku s mokřa-
dem a přírodním jezírkem pro účely odpočinku, 
relaxace a sportu. Dále pak dětské naučné stezky, 
geoparku, dětského hřiště, cykotrial a crossové 
dráhy. Můžete se těšit na tajemný les, dětské mra-
veniště, posezení u sovy, dětské přírodní pexeso, 
broukoviště, atrakce zvuky dřeva, liščí doupě, hmy-
zí hotel a mnoho dalšího.

Děkuji všem, kdo tento projekt cca tři roky při-
pravovali.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Parkovací dům na ul. Sadová
Zastupitelstvo města Adamova na svém po-

sledním zasedání schválilo realizaci stavební 
zakázky parkovacího domu na ul. Sadová s ter-
mínem zahájení 3/2023 a dokončení 10/2024. V 
současné době se dokončuje výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. V první etapě má vzniknout 
první ze dvou věží parkovacího domu. Plus zá-
klady druhé věže. Celkem se jedná o sto dvacet 
parkovacích míst.

Celkové náklady prací činí přibližně 83 mil. Kč. 
Z vlastních naspořených zdrojů město pokryje 50 
mil. Kč a na zbylou část si vezme investiční úvěr.

Na výstavbu navazuje příprava projektu parko-
vacích ploch za garážemi Údolní (převoz výkopku 
materiálu a projektová dokumentace vč. výkupu 
pozemků). Dále pak projektu parkovacích ploch 
na ul. Neumannova–Ronovská v kaskádách pod 
opravenou budovou bývalých jeslí (studie je ho-

tova, nyní probíhá změna územního plánu).
Příprava a práce na projektu zabraly přibližně 8 

let a velký poděkování patří panu místostarostovi 
Jiřímu Němcovi.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova
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Události ve městě
Ochrana životního prostředí je 
pro naši společnost prioritou

Život bez elektrospotřebičů si v  dnešní době 
lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se 
součástí našich každodenních činností. Elektro-
zařízení však obsahují množství materiálů, které 
pocházejí z  neobnovitelných zdrojů. Jejich těž-
bou je významně zatěžováno životní prostředí. 
Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elek-
trozařízení si naše město vybralo ke spolupráci 
kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace vý-
robků totiž přináší životnímu prostředí význam-
nou úlevu. Jakým rozsahem naše město přispě-
lo k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme 
z environmentálního vyúčtování zpracovaného 
společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci 
vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, 
primárních surovin, vody, okyselování prostředí a 
produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vy-
čísluje přínos našeho města k  ochraně přírody 
v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi 
odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 39,20 
MWh elektřiny, 3 601,65 l litrů ropy, 350,10 m3 
vody a 2,88 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 3,81 
tun a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyse-
lování prostředí) o 146,94 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což 
dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, 
které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství 
odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve 
standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektro-
spotřebičů se ušetří takové množství ropy, které 
by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy 
do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí od-
pad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno 
pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA 
– Life Cycle Assessment), která vypovídá o do-
padech výroby a recyklace jednotlivých elektro-
zařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje 
všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný 
odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Ohlédnutí za výletem MO STP 
v Adamově  

 Dne 5. 5. 2022, za krásného májového počasí, 
si 15 členů ZO STP v Adamově prohlédlo výsta-
vu Art Desing Fashion v Uměleckoprůmyslovém 

muzeu v Brně.
   Impozantní budova z r. 1882, na jejíž výstav-

bě se podíleli tehdejší textilní magnáti Brna, byla 
určena pro módu a umění. Po 2. světové válce 
byla opravena podle projektu Bohuslava Fuch-
se. Dnes, po rekonstrukci, je otevřena nejen pro 
výstavu průmyslového designu a běžného vyba-
vení domácnosti, ale také módě (šaty od Liběny 
Rochové) a umění (sklářské, porcelánu, atd.).

  Dvoraně v přízemí vévodí „Démon růstu“ od 
Krištofa Kintery (1973) a nad hlavami zavěšené 
bílé lávky přepažující zastřešenou dvoranu, reali-
zované studiem Olgoj Chorchoj.

   Ohromující jsou vitríny plné sbírek skla, por-
celánu a keramiky z otevřeného depozitáře mu-
zea, které čítá 13 tisíc předmětů. Jedná se o nový 
pohled s  myšlenkou, že skutečným vlastníkem 
muzejních sbírek je veřejnost.

  Na další výlet Vás zveme dne  2. 6. 2022, a to 
na prohlídku jeskyně Výpustek. Pojede se z Ada-
mova linkou 157, v 9:30 hod. z nádraží v Adamo-
vě. Na prohlídku zveme další případné zájemce.

   Cílem našich nenáročných výletů je také vzá-
jemné poznání členů při společných zážitkových 
akcích. Můžeme tak lépe plánovat další akce dle 
zájmu členů STP.

Jachan Jiří, předseda STP
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v sobotu 4. 6. 2022 na 
oslavu dne dětí

Adamovští rybáři - ve spolupráci se Zlatou zastávkou 
Adamov,  Skauty Adamov, Hasiči města Adamov  
a za podpory města Adamov - zvou malé i velké 

dětské rybářské 
závody u splavu
7.30 - 8.00 prezentace • začátek 
závodů 8.15 • slavnostní vyhlášení 
výsledků 12.15 
Ceny skoro pro každého 
a občerstvení pro všechny 
zajištěno!

odpoledne na Sklaďáku
začátek 14.00 
atrakce, hry a soutěže pro děti • malování 
na obličej • • PARKOUR SHOW • ukázky 
hasičské techniky • lanovka  • rybí 
speciality hladovým - tekutiny žíznivým ...

... a na závěr ohňostroj

Akci sponzorují:
město Adamov, Tenza Cast a.s., Gama J+P Adamov, Adavak s.r.o.

dětský den.indd   3 13.05.2022   8:54:43
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Na co se můžete těšit?
• malování na obličej
• skákací hrady
• soutěže a odměny pro děti
• opékání špekáčků, cukrová vata.

Občerstvení zajištěno...

m ě s t s k ý   k l u b   m l á d e ž e m ě s t s k ý   k l u b   m l á d e ž e

m ě s t s k ý   k l u b   m l á d e ž e m ě s t s k ý   k l u b   m l á d e ž e
Městský klub mládeže a město Adamov

srdečně zvou všechny děti na
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m ě s t s k ý   k l u b   m l á d e ž e m ě s t s k ý   k l u b   m l á d e ž e

m ě s t s k ý   k l u b   m l á d e ž e m ě s t s k ý   k l u b   m l á d e ž e

VO
DNÍ PŘESTŘE

LK

A

hřiště P. Jilemnickéh
o

zve
 vše

chny
 děti n

a akci

dne 16. června 2022v 15 hodin

Vzpomínky

Dne 4. června uplynulo de-
set roků, co odešel na věč-
nost pan Jaroslav Kraus.
S láskou a vděčností na něj 
vzpomínají manželka a dce-
ry s rodinami.

Dne 9. června 2022 uplyne 
10 roků od úmrtí našeho 
milého tatínka a dědečka, 
pana Ladislava Nečase.
Vzpomínáme na něho s lás-
kou a vděčností a o tichou 
vzpomínku prosíme i všech-
ny, kteří ho znali.
Dcera s manželem, vnuk Da-
vid.

Dne 18. 6. uplyne 1 smut-
ný rok, kdy nás nečekaně 
opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček, bratr a 
syn, pan Vladimír David.
Kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá jeho 
rodina.

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.
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Významné výročí
Čestný občan města Adamova
Richard Beránek – nedožitých 100 let

Richard Beránek se narodil 9. června 1922 v Ada-
mově, zde vychodil i školu a v Brně se vyučil obchod-
ním příručím u firmy Tyl. Za války byl totálně nasazen 
v Německu až do r. 1943 a pak musel nastoupit do 
adamovského závodu. Po válce se uplatnil ve Včelař-
ském družstvu v Brně a v roce 1961 přešel do Ada-
movských strojíren, kde pracoval až do odchodu do 
důchodu. Z manželství má jednoho syna.

Jeho život je úzce spjat s kulturním děním v Ada-
mově i v okrese Blansko. V šedesátých letech se jako 
technik aktivně podílel na činnosti adamovského 
ochotnického divadla, jako violista hrával v symfonic-
kém orchestru města Blanska a byl členem adamov-
ského kvarteta. Byl zakládajícím a dlouholetým čle-
nem Historicko-vlastivědného krouž ku v Adamově. 
Podílel se na jeho bada telské činnosti a zejména na 
přípravách oblíbených výstav. Vedl pečlivě archiv to-
hoto kroužku i bývalého divadelního souboru, o čemž 
svědčí čtyři části výstavy „80 let adamov ského diva-
dla“, která se uskutečnila v letech 1987 a 1988 v MKS 
za značného zájmu adamovských občanů.

 Za jeho celoživotní obětavou práci na poli kultury a 
vlastivědy v Adamově mu bylo při příležitosti oslav 50. 
výročí povýšení Adamova na město uděleno čestné 
občanství města Adamova. 

Richard Beránek zemřel 25. prosince 2014. V pa-
měti nám zůstane jako upřímný, veselý a přátelský 

spoluobčan a kamarád. Vzpomínají členové HVK a 
MKS, spoluobčané, přátelé a známí.

Kultura
Pozvánka na výstavu
Václav Kyselka – Sochařské vyvřeliny

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve 
výstavní síni Společenského centra MKS výstavu pra-
cí sochaře Václava Kyselky. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční  v neděli 5. června ve 14:30 hodin. Výstavu 
uvede autor a Jaroslav Budiš.  K návštěvě jste zváni 
od 5. 6. do 14. 6. 2022, a to v pondělí - pátek od 14:15 
do 17:15 hodin, v neděli 14:15 – 16:45 hodin. V sobo-
tu je zavřeno.

Sochař MgA. Václav Kyselka vystudoval  Střední 
školu uměleckých řemesel  (1989–1993) a Fakultu 
Výtvarných umění VUT v Brně (1993–1999). Žije a 
pracuje v Křoví u Velké Bíteše. Ke své výstavě v Ada-
mově uvedl:

Název mé výstavy Sochařské vyvřeliny, bude asi 
mnoha lidem evokovat geologickou výstavu mag-
matických hornin z nitra země, které vyvřely v tekuté 

formě na povrch a zchladnutím dostaly svoji pevnou 
formu, například čediče. Proto vyvřeliny vystavené na 
této výstavě jsou uvozovány jako sochařské, nejsou 
tedy dílem přírody, ale pocházejí z mého sochařského 
ateliéru v Křoví, kde žiji i pracuji. K Vyvřelinám jsem 
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se dostal v podstatě náhodou, kdy při dokončování 
dřevěné sochy jsem potřeboval vyřešit podstavec, na 
kterém bude socha stát. Socha se jmenuje Utažené 
vědomí a jsou to tři mluvící hlavy, které shora tlačí pu-
kající kmen dřeva utažený řemeny - společné vědomí 
pospolitosti, ale hlavy se pod touto tíhou propadají 
do bahna pomluv a závisti. A to měl symbolizovat 
ten podstavec. Napadlo mě postavit sochu do mělké 
misky a zalít ji černým epoxidem, a protože jsem ho 
neměl mnoho, vystlal jsem ho v misce několika vrst-
vami polystyrénu. Nedošlo mi ovšem, že při chemic-
ké reakci vytvrzování dvojsložkového epoxidu dojde k 
bouřlivé reakci a pryskyřice náhle začala bublat a vařit 
a po chvíli v tomto zpěněném stavu i ztuhla.

Takže do mé tvorby jako už mnohokrát zasáhla 
náhoda a té jsem pak začal v dalších dílech využívat, 
objekty nazývám souhrnně Vyvřeliny, kdy jsem se na-
učil tento proces sice z větší části ovládat, ale zároveň 
tam nechávám trochu prostoru i pro tu "náhodu".  Ně-
kteří kurátoři mých výstav často u mé práce zmiňují 
odkaz na hnutí dadaismu nebo surrealismu. Je i není 
to tak úplně pravda. Jsem od založení hravý, dokon-
ce jsem i studoval na střední škole obor navrhování 
hraček a hodně souběžně se sochařskou prací jsem 
tvořil návrhy i realizoval objekty na dětská hřiště ve 
spolupráci s architekty a designéry. U Vyvřelin též rád 
spojuji různé prvky a materiály do nových souvislos-
tí formou asambláží, což jsem už dříve dělal hlavně 
u objektů z cyklu Minimonumenty. Většinu času se 
zabývám tvorbou soch a objektů hlavně ze dřeva, ob-

čas kamene či menších objektů odlévaných do sádry, 
epoxidových kompozitů či bronzu. Objevení epoxido-
vé pěny byl pro mne nový spojovací prvek, který právě 
tak nějak podvědomě začal vyjevovat nové souvislos-
ti. Sám jsem pořád trochu udivený, jak některé objekty 
působí až trochu apokalipticky a dystopicky, jako vod-
ní tříšť, která spláchne naši civilizaci i se všemi těmi 
pro nás důležitými předměty a unáší je bůhví kam a 
přináší nevíme co, třeba nám přinese znovuvzkříšení? 
To je ten surreálný pohled, ona hra s mým i naším ko-
lektivním podvědomím. Většině, hlavně větších soch 
a objektů, ale předchází docela dlouhá příprava a ře-
šení technických detailů, které zároveň úplné propad-
nutí chaosu. 

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 červen 2022
Téma měsíce: Bezpečné léto 
Tvoření: korálkování, malování na kameny, malu-
jeme prázdniny.
Speciální akce: SUMMER PARTY 
Workshop vaření: Corn dog, palačinky, jak je 
máme rádi.
Beseda: Retro – jak trávili prázdniny naši rodiče, 
a jak je trávíme my.

Dále se budeme věnovat:
• NZDM Cinema 
• 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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Tajemné prázdniny na Zlaté 
zastávce

Pro děti i dospělé jsou zajímavosti o naší zemi 
vždy lákavé. Dozvídáme se tak z  historie naší 
země, tradice, které nás spojují, báje ale i pohád-
ky. K tomu patří i pověsti. Právě ty nás budou pro-
vázet celé LÉTO 2022. Zjistíme něco o ohnivém 
býkovi, bílé paní z hradu Svojanova, ve Křtinách 
nás bude čekat tajemná kostnice. Projdeme i 
brněnské podzemí, hrad Špilberk a kasematy. 

Čeká nás jeskyně Výpustek, větrný mlýn v Rudici 
a další tajemnem opředená místa. Dozvíme se 
tak něco o historii našeho kraje, zjistíme, co je 
pravdy na pověstech. Navštívíme jeskyni Blanic-
kých rytířů v Rudce u Kunštátu.  Připraveny bu-
dou i projekce pověstí. Neváhejte a přijďte si užít 
„Tajemné prázdniny na Zlaté zastávce“.

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/

Městské kulturní středisko Adamov

vás zve na prezentaci filmu Jednotka inten-
zivního života, který je dokumentem věrně a 
velmi lidsky obeznamujícím diváka s termí-
nem „paliativní péče“, která bývá mnohdy 

lidmi negativně vnímána. Právě tyto negativní 
mýty se daří režisérce Adéle Komrzý svým 

nenásilným a milým způsobem bořit.

Hostem setkání bude MUDr. Marcela Tomíšková, 
vedoucí lékařka Hospice sv. Alžběty v Brně.

Promítání filmu a beseda s hostem
se koná ve čtvrtek, 

2. června 2022 v 17:15 hodin                                                     
v sále MKS Adamov.

Ocenění filmu: Jednotka intenzivního života 
získal Českého lva za nejlepší dokumentární 

film, Cenu české filmové  kritiky a dvě ocenění 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlo-

vých Varech.
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V pořadí třetí kniha Jany Nováčkové vyšla v nedávném čase.
Knihy „Adamov krajem lesů a studánek“ a „Přírodním rájem, adamov-

ským krajem“ doplnila kniha

„ZA NOSEM NEJEN MORAVSKÝM KRASEM“.

Vydání knihy finančně podpořila senátorka Jaromíra Vítková, která 
vás spolu s Městským kulturním střediskem Adamov zve na setkání 

s autorkou knih, paní JANOU NOVÁČKOVOU, které se koná

6. června 2022 v 17:15 hodin v salonku MKS
Adamov, Opletalova 22 (na Ptačině).

Vstup volný.

Městské kulturní středisko Adamov

POSLEDNÍ SETKÁNÍ S ING. ALEŠEM SVOBODOU
(před prázdninami)

PŘI POVÍDÁNÍ O BRNĚNSKÉM PODZEMÍ

9. června 2022
v 17:15 hodin

v sále MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina)

Vstupné: 50 Kč

Hostem besedy pořádané MKS Adamov
bude český básník, překladatel, scénárista,
kulturní publicista, redaktor, nakladatel
a moderátor

Ivo Šmoldas
Hudební doprovod: Adéla Ukperaj - Grimová

sál Městského kulturního střediska
Adamov, Opletalova 22

14. června 2022 v 17:15 hodin
Vstupné: 100 Kč

Rezervace vstupenek: na tel. 607 518 104
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Jana Nováčková
Zuzana Nováčková

Za nosem nejen 

Moravským krasem
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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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5. června 2022 ve 14:30 hodin
Společenské centrum MKS na Horce, Komen-
ského 6

 » Vernisáž výstavy prací Václava Kyselky - VY-
VŘELINY

Výstava potrvá do 14. června vč. a můžete ji na-
vštívit v pracovních dnech v době od 14:15 do 
17:15 hodin a v neděli od 14:15 do 16:45 hodin.

9. června 2022 v 10:00 hodin
sál MKS Adamov, Opletalova 22

 » „Pojďte s námi za pohádkou“ POHÁDKOVÉ 
KOČIČINY se Zdeňkem Ševčíkem a Míšou 
Danielovou podruhé

Hravá pohádka o malém kocourkovi, který se vy-
praví do světa za dobrodružstvím a jak to tak na 
cestách bývá, čeká ho nejedno překvapení. V po-
hádce nechybí výpravné loutky, nebude nouze o 
zábavu, písničky a překvapení. Herci z Brna vždy 
pobaví, potěší i pohladí po duši, tentokrát děti z 
MŠ na Ptačině i ostatní zájemce.

26. června 2022 v 18:00 hodin
Městské divadlo Brno

 » Zájezd na obnovené představení muzikálu 
MY FAIR LADY ZE ZELŇÁKU

Po několika letech se do Městského divadla Brno 
vrací oblíbený muzikál vyprávějící příběh květi-
nářky Lízy Ďulínkové. V titulních rolích se můžete 
těšit na Elišku Skálovou nebo Dagmar Křížovou a 
Petra Štěpána nebo Kristiana Pekara.
Cena zájezdu: 680 Kč / studenti, děti a senioři 
475 Kč

27. června 2022 v 19:00 hodin
nádvoří hradu Špilberk Brno

 » Společný koncert HANY A PETRA ULRYCHO-
VÝCH A JIŘÍHO PAVLICI A HRADIŠŤANU

Unikátní kulturní zážitek na vás čeká při koncertu 
v uvedeném propojení skvělých umělců. 
Cena zájezdu: 940 Kč

VÝSTAVA

HRAČKY VAŠICH RODIČŮ 
A PRARODIČŮ KE KOUKÁNÍ 

I NA HRANÍ
17. - 24. června 2022

v salonku MKS Adamov
Opletalova 22 (Ptačina)

Otevřeno v pracovních dnech a v neděli
v době od 14:00 do 17:30 h.

Podívat, ale také si pohrát s hračkami, které 
patřily k dětství vašich rodičů a prarodičů, si 

můžete v rámci výstavy, kterou pro vás připra-
vujeme.

OBRACÍME SE NA VÁS,
kdo nám hračky můžete pro tyto účely zapůjčit,

abyste nás kontaktovali na telefonu 607 518 104.
Hračky přineste v pondělí, 13. června 2022

v době od 9 do 12 a dále od 13 do 17 hodin do MKS

Informace k prázdninovým výletům budou postupně 
zveřejňovány na webu MKS – www.mks-adamov.cz

http://www.mks-adamov.cz
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Ze školních tříd
Duben v naší mateřské škole…

Konec školního roku se blíží a děti z mateřské 
školy Komenského během roku zažily mnoho no-
vého. 

V  měsíci dubnu měly možnost vidět naučné 
divadelní představení „O Šmudlince, Kulíškovi a 
Usmrkánkovi“, které si pro ně připravilo loutkové 
divadlo „Šikulka“.

Také předškolní děti navštívily základní školu, 
kde měly možnost vidět při práci děti prvních tříd 
a stát se na jeden den školáky. 

Za zmínku také určitě stojí spolupráce mateř-
ské školy a žáků sedmých a devátých tříd základ-
ní školy, kteří se v  rámci výuky zapojili do kutil-
ských prací a dětem tak natřeli některé hračky, 
lavičky a stolečky na školní zahradě. Tímto jim i 
jejich učitelům ještě jednou mockrát děkujeme! 

Příroda nám určitě není cizí, a proto i ty nej-
menší děti pomáhaly vytvářet krásné prostředí 
okolo školky. Pěstují květiny, zalévají je a pečují 
o celkovou čistotu.

Začátkem měsíce května nás čekal svátek 
maminek a děti z naší mateřské školy si pro ně 
připravily besídky a ručně vyrobené přáníčka jako 
poděkování za jejich lásku. 

Kateřina Hasoňová, učitelka MŠ Komenského 6

Plavecký výcvik druháků a 
třeťáků ZŠ Ronovská

    Po dvou „covidových“ letech, kdy jsme na plavání 
nemohli jezdit vůbec, nám na podzim loňského roku 
svítalo na lepší časy a těšili jsme se na pobyt ve vodě. 
Ovšem katastrofální stav budovy plaveckého bazénu 
v Blansku a jeho uzavření ze dne na den naše naděje 
zase ukončily.

    Naštěstí se vedení naší školy podařilo vyjednat 
výcvik s plaveckou školou „RYBKA“ v Brně – Řečkovi-
cích. Zpočátku panovaly mírné obavy z delší cesty a 
z neznámého prostředí, ale v Brně jsme byli přivítání 
velmi vstřícně. Prostředí bazénu je příjemné, instruk-
toři se dětem opravdu poctivě věnují a snaží se jim 
pomoci v získávání plaveckých dovedností podle je-
jich schopností. Některé děti už opravdu plavou jako 
„rybky“, další pomocí her a různých pomůcek zjišťují, 
že je voda „unese“ a neutopí se. Někteří teprve ztrácí 
strach z potopení hlavy pod vodu a za pomoci instruk-
tora se zkouší udržet na hladině.

    Výcvik sice již v polovině května skončí, ale snad 
děti získané dovednosti využijí třeba o prázdninách, 
kdy se budou chodit koupat na dovolených nebo tá-
borech.

Mgr. Věra Rutová a
Mgr. Světlana Baborská
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Divadelní představení Kytice – 
5.A a 5.B

Byl to ten velký den, přesně 20. dubna 2022, kdy 
jsme s naší třídou a s třídou 5.B jeli na divadelní před-
stavení Kytice do brněnského divadla Radost. 

Ráno jsme společně odjeli autobusem do Brna. Já 
jsem seděla s kamarádkou a cesta nám utíkala, proto-
že jsme klábosily. Po příjezdu nás paní učitelka přepo-
čítala a ujistila se, že z nás nikdo nebude dokola jezdit 
v autobuse. Nikdo nechyběl, a tak jsme šli na tramvaj 
a jeli dvě zastávky k divadlu. Tam nás paní učitelka 
opět přepočítala a mohli jsme se vydat na předsta-
vení, jehož začátek byl v 9 hodin. Viděli jsme celkem 
pět balad: Kytice, Vrba, Vodník, Zlatý kolovrátek a Sva-
tební košile. Z toho ve Vodníkovi a Zlatém kolovrátku 
hrály loutky. Další příběhy ztvárnili herci. Nejvíc se mi 
líbil Zlatý kolovrat, ale bála jsem se i u balady Svatební 
košile. Přesto jsem si ale celé představení užila a byla 
nadšená. Po skončení představení jsme se přemístili 
do parku, občerstvili se a vydali zpátky do Adamova. 
V  autobuse bylo dost času, abychom si povídali o 
tom, jak se nám v divadle líbilo a co bylo zajímavé. 
5.A vystoupila na zastávce a 5.B pokračovala až na 
nádraží, odkud jsme se vydali zase zpátky do školy na 
oběd. Potom se všichni žáci rozešli domů.

My žáci z 5.A můžeme paní učitelce jen poděkovat 
za to, jaký krásný zážitek nám umožnila.

Stanislava Kubínová, 5.A

Preventivní program „Nesnáze 
Dr. Chvojky“ – 5.A

Dne 13. dubna 2022 jsme s třídou 5.A a paní učitel-
kou měli sraz v 7:00 před asijským bistrem. Dva naši 
spolužáci přišli později. Naštěstí jsme odjeli všichni 
v  7:18 autobusem náhradní dopravy do Brna, kde 
jsme vystoupili, spěchali na tramvaj a pak na trolejbus 
do Kohoutovic. Když jsme vystoupili, pospíchali jsme 
do Legata, kde nás přivítala milá paní, která nás od-
vedla do šatny. Tam jsme si sundali bundy a batohy. 
Potom jsme vešli do velké místnosti, kde nás přivítal 
„doktor Chvojka“. Na začátku jsme hráli hru a pak 
jsme se věnovali čtyřem tématům: rozdíly mezi pohla-
vími, láska a přátelství, vývoj miminka a zdravý vývoj 
člověka. U prvního tématu jsme byli rozděleni do dvou 
týmů: kluci a holky. Holky měly za úkol nakreslit ženu 
a kluci muže a popsat, v čem jsou rozdílní. Potom 
jsme pracovali buď ve skupinkách nebo společně. 

Nejvíc se nám líbilo téma „vývoj miminka“. Pro-
gram se nám líbil, bylo to poučné a zábavné.

Magda Volejníková a Natálie Antlová

Výlet do Olomouce
Cestu 5.B do hanácké metropole provázelo pěk-

né počasí a velká očekávání. Výlet začal exkurzí do 
historického centra Olomouce. Město syrečků a kvě-
tinových trhů nám ukázalo hned několik tváří. Exkurzi 
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jsme zahájili procházkou Bezručovými sady, kde jsme 
si nezapomněli ukázat vojenskou Korunní pevnůstku 
– dnes centrum popularizace vědy – Pevnost po-
znání, i původní městské hradby. Na Dolním náměstí 
jsme pátrali po dělové kouli ve fasádě – památce na 
Pruské obléhání, a pověstmi opředených domovních 
znameních. Znalosti historických slohů jsme oprášili 
návštěvou interiéru barokního kostela sv. Michala a 
gotického kostela sv. Mořice. Při procházce historií 
nechyběla prohlídka morového sloupu Nejsvětější 
trojice – památky UNESCO, orloje, barokních kašen a 
zakončili jsme ji výstupem na 46 metrů vysokou Sva-
tomořickou věž s vyhlídkou na město.

Nastal čas přesunout se o pár kilometrů dál do cíle 
naší cesty, kterým bylo centrum ekologických aktivit 
Sluňákov v  Horce nad Moravou. Nízkoenergetický 
Dům přírody Litovelského Pomoraví nám poskytl 
zázemí pro oběd a načerpání sil před dalším progra-
mem. V odpoledních hodinách vyrazili účastníci po 
stezce vedoucí areálem Sluňákova. Cesta vedla tzv. 
přírodní galerií, v  níž se nacházejí stavby známých 
českých výtvarníků a zákoutí s netradičními herními 
prvky. V kulisách zvýrazňujících genius loci místa plni-
li žáci úkoly spjaté s globálními problémy. Na prvním 
stanovišti – palubě lodi zvané Rajská zahrada zkusili 
pojmenovat, které problémy sužují svět. Z Kouzelné-
ho lesa poznání přepravovali raněného do Lesního 
chrámu, kde fungovala „polní nemocnice“. Dozvěděli 
se zde zajímavé, mnohdy až šokující detaily o úrovni 

lékařské péče v zemích třetího světa. Z Kouzelného 
lesa zvuků bylo nutné přepravit vodu na zavlažování 
do blízkosti Sluneční hory. Tato cesta symbolizovala, 
že ne každý člověk má snadný přístup k vodě a proč 
je nutné jí šetřit. Jednoznačně nejoblíbenější stanovi-
ště bylo věnováno znečišťování moří, neboť spočívalo 
v plavbě na raftu po bobřím jezírku a jeho čištění love-
ním plastového odpadu. Z dalšího stanoviště zůstaly 
žákům na památku vlastnoručně vytvořené obrázky 
původního dešťného pralesa lepené z přírodnin. Na 
místě těchto pralesů jsou dnes plantáže obchodníků 
s palmovým olejem. Ukázalo se, že i my sami může-
me mít vliv na množství jeho produkce a ničení dešt-
ných lesů – stačí jen číst složení výrobků a omezit ná-
kup těch, které palmový olej obsahují. Při závěrečné 
reflexi došla řeč i na Fair trade obchod, včetně toho, 
že jako spotřebitelé můžeme podporovat práci bez 
vykořisťování upřednostňováním výrobkům s touto 
značkou. Velkým zážitkem bylo pro mnohé také se-
tkání s přímým účastníkem hodonínského tornáda. 
Jeho svědectví nás vedlo k zamyšlení, jak lidé ovlivňu-
jí klima na planetě, a tím i dopady přírodních katastrof, 
které se nás mohou bezprostředně dotknout.

Zážitky předčily očekávání a byly velmi silné. Jak 
dále vyplynulo ze slohových prací na téma „dopis 
z výletu“, návštěvu Olomouce a Sluňákova doporuču-
je dvaadvacet z dvaadvaceti účastníků a já mezi nimi!

Mgr. Eva Zouharová

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

 » Vycházka Z Rohlenky
Vycházka se uskuteční v neděli 5. 6. 2022.
Délka vycházky: 6 km
Trasa: Rohlenka – Šlapanice
Terén: rovina
Tam: xS2D Adamov 8:31 hod., bus č. 702 Úzká 
9:45 hod.
Zpět: trol. č. 31 Šlapanice, Kalvodova 13:03 hod., 
Brno hl.n. xS2D 13:40 hod.
Jízdenka: 2 x 5 zón (65+ 2x21Kč)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 » Vycházka Přes Srstkův kopec
Vycházka se uskuteční v sobotu 11. 6. 2022.
Délka vycházky: 6 km
Trasa: Olešnice – Olešnice
terén: pohodlně
Tam: xS2C Adamov 9:04 hod., Blansko Os 9:32 

hod., Bus č. 301 Kunštát 10:16 hod.
Zpět: Bus č. 256 Olešnice 13:12 hod., ČD Skalice 
Os 14:10 hod., xS2C Blansko 14:37 hod.
Jízdenka: 2x 7zón (65+ 2x 28,-)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731109787)

 » Vycházka Soví studánka
Vycházka se uskuteční v sobotu 18. 6. 2022.
Délka vycházky: 8 km
Trasa: Rozdrojovice – Soví studánka – Sokolské 
– Bystrc
terén: pohodlně
Tam: xS2D Adamov 8:01 hod., tram. č. 10 Brno 
9:12 hod., Bus č. 302 Bystrc Zoo 9:43 hod.
Zpět: tram. č. 10 Přístaviště 13:09 hod., xS2D 
Brno 13:40 hod.
Jízdenka: tam 5 zón + MHD (65+ 35,-)
Zpět 4 tóny + MHD (65+ 32,-)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím 
Přírodního parku Bobrava

V sobotu 14. května jsme se vypravili na vycházku 
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chráněným územím Přírodního parku Bobrava. Roz-
kládá se kolem středního toku stejnojmenné říčky. 
Je to pravostranný přítok řeky Svratky. Délka toku činí 
35,2 km. Název řeky pochází od někdejšího výsky-
tu bobrů v této lokalitě. Svůj tok končí soutokem se 
Svratkou v Popicích u Rajhradu.

Podél této říčky se nachází několik starých mlý-
nů, zmínka o jednom z nich pochází již z roku 1348. 
My jsme procházeli okolo Radostického, Spáleného, 
Šafránkova, Anenského a Nového. Kolem říčky jsou 
mokřady, louky a smíšené lesy, které svědčí mnoha 
ptákům. Jejich zpěv jsme poslouchali během celé 
vycházky. 

V polovině cesty jsme si udělali menší přestávku a 
chtěli využít  občerstvení „Na ztracence“, bohužel bylo 
zavřeno. Několik turistů zde ukončilo svou vycházku 
a odjeli autobusem směr Brno. Ostatní pokračovali 
v trase a u „Makové panenky“ jsme si udělali pauzu. 
Potom jsme procházeli kolem jednoho z největších 
kamenolomů v České republice, došli jsme k Základ-
nímu nivelačnímu bodu ČR, kterých je na našem úze-
mí celkem 12. Kolem mostu nedokončené Hitlerovy 
dálnice jsme došli až do Želešic.

Údolím vede společná turistická i cyklistická stez-
ka, což při sobotním provozu byl celkem problém.

Šli jsme za pěkného slunečného počasí, zúčastnilo 
se 18 turistů, z toho jeden host. Po 13 km jsme se 
odměnili v cukrárně, vedla Irča Antoszewska.

Ohlédnutí za vycházkou
V sobotu 7. května se uskutečnil 18. ročník tradiční-

ho setkávání turistů ze Zlínské a Jihomoravské oblas-
ti KČT se slovenskými kolegy z Trenčínské regionální 
rady KST.

Této akce se pravidelně zúčastňuje i naše organiza-
ce. Letos probíhala na chatě Kmínek v Javorníkách. 
Do výchozího místa vycházky ze sedla Bumbálka nás 
a brněnské turisty odvezl autobus vypravený KO KČT 
z Brna.

Cesta uběhla v pohodě, náladu poněkud kazilo ne-

příznivé počasí s trvalým deštíkem. 
Ze sedla Bumbálky jsme všichni vyrazili po červené 

TZ na chatu Kmínek. Cesta v délce 3,5 km s mírným 
stoupáním a klesáním přes sedla Smutníky  vedla ko-
lem Masarykovy chaty a chaty Sněžná, podél státní 
hranice až na chatu Kmínek. 

Zde jsme se setkali s ostatními účastníky, obdrželi 
pamětní list a odznak. Po občerstvení jsme volili další 
trasu ze třech možných. Zpět na Bumbálku, do Bílé 
a nejdelší 14km na Konečnou. Vzhledem k pokraču-
jícímu slabému dešti jsme většinově rozhodli pokra-
čovat cestou do sportovního střediska Bílá. Výhledy 
nám poněkud zkazila mlha, která se vznášela nad 
údolím. Cesta vedla Biskupskými lesy, které vypadaly 
velmi zdravě a udržovaně. Postupně ustal déšť a zmi-
zela mlha.

 Po krátkém odpočinku a občerstvení nás posbíral 
autobus na cestu domů.

Cesty se zúčastnilo 17 turistů a ušli celkem 13,5 
km. Vedl a zapsal Ing. Jiří Jachan.

Horké nedělní odpoledne s 
pétanque

V neděli 15. května 2022 odehrálo 12 hráčů spolku 
FENYX a dva hosté již druhý letošní open turnaj v pé-
tanque u řeky Svitavy v Adamově. 

Sluníčko pálilo, takže se každý chránil před jeho pa-
prsky, jak jen mohl.  

Hrálo se jako vždy na čtyři kola s časovým limitem 
35 minut a těm, kterým vymezená doba nestačila na 
ukončení zápasu, měli navíc jeden nához.  

Po součtu bodů se ukázalo, že se tentokrát nejvíce 
dařilo prezidentovi spolku Jiřímu Hromkovi. Na dru-



21

hém místě, také se čtyřmi výhrami ale horším skóre, 
se umístil pořadatel tohoto turnaje Karel Mrlina a na 
třetím se umístil náš nový hráč Martin Hlavatý se tře-
mi výhrami. Všeobecně je známo, že kdo se dobře 
umístí při tomto turnaji, tak měl „kliku“ při losování na 
dobré spoluhráče, kteří mu tak zajistili skvělé  celkové 
umístění. Je to nejen o umění hry, ale také jako vždy 
v životě i o štěstí.   

Sportovní areál pro pétanque u řeky Svitavy je  nyní 
v květnu přímo zelenou oázou uprostřed staveniště 
vlakového koridoru. Tento stav nyní zvýrazňuje i roz-
kvetlý kaštan a také opravdu pomalý průjezd okolních 
vozidel po sousední silnici z důvodu umístění regulač-
ního semaforu. 

Příští bodovaný turnaj je plánován na 12. června 
a další hned za pár dní 26. června. Přijít mohou opět 
hosté, kteří nejsou členy spolku. Začátek je vždy ve 
14 hodin. 

Srdečně vás zvou hráči FENYX pétanque Adamov. 
Na více obrázků z turnajů FENYX se můžete podí-

vat na http://fenyx-petanque.cz/.

Ohlédnutí za sezónou 
2021/2022 – stolní tenis

Vážení sportovní přátelé, rádi bychom se s vámi po-
dělili o informace k sezóně 2021/2022. Sezóna byla 
z části ovlivněna stále probíhající epidemií covid-19, 
každopádně již ne tolik jako sezóna předchozí, která 
vůbec neproběhla. Tato sezóna se naštěstí podařila 

dohrát celá v řádném termínu.
Adamov do této sezóny vstupoval s jedním muž-

stvem a mnoha otazníky. Šlo především o to, jak 
dobře se podaří mužstvu nahradit dva hráče základní 
sestavy, kteří už za něj hrát nemohli (jeden z důvodu 
přestupu do Vysočan, druhý ze zdravotních důvodů). 
Vstup do sezóny se nicméně povedl velmi dobře a po 
prvních šesti kolech byl Adamov na krásném 2. místě 
s bilancí 5 výher a jedné porážky. Když se nám pak 
podařilo v rámci 7. kola uhrát remízu na půdě do té 
doby suverénního Rájce, zdálo se reálné, že bychom 
mohli zabojovat o postup. Bohužel po Vánocích přišly 
postupně nemoci některých hráčů, pár zápasů jsme 
museli improvizovat, a nakonec z toho bylo konečné 
4. místo.

Sezónu každopádně hodnotíme pozitivně, neb 
jsme před jejím začátkem skutečně nevěděli, jak na 
tom budeme a zdali se dostaneme vůbec do první 
poloviny tabulky (soutěž se po odehrání 11 kol rozdělí 
na dvě poloviny, první polovina hraje o postup, druhá 
o záchranu). Tento cíl jsme splnili a celkové 4. místo 
bereme jako úspěch. 

Co nám každopádně tato sezóna ukázala, je fakt, 
že je možné usilovat v příští sezóně o postup do vyšší 
soutěže. Je to pro nás velká motivace, která nás mo-
tivuje k dalšímu trénování, dva z nás se pak chystají 
na každoroční soustředění do Hluku. Tak uvidíme, jak 
se nám to vše podaří, další sezóna začíná začátkem 
října.

Za klub stolního tenisu Lukáš David
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Reportáž ze Sokolské akademie
Akce proběhla dne 25. dubna 2022. Za podpory 

města Adamova a Sokola Adamov se zúčastnilo dvě 
stě tanečníků a mnoho diváků. Plnou halu naplnilo 
přes čtyřista lidí.

Akademii slavnostně zahájil starosta města Bc. 
Roman Pilát a starosta Sokola Miroslav Svědínek.

Všichni tanečníci si odnesli věcné i sladké odmě-
ny od sponzorů (M. Svědínek, Josef Flachsa, spolek 
Kolo-kolo a rodiče spolku, dorty pro jednotlivé týmy 
vytvořila Lenka Stejskalová).

Na akademii zavítal trenér národního fotbalového 
mužstva Jaroslav Šilhavý (vystupovaly mu na akade-
mii vnučky), určitě to bylo zpestření akce.

Za Sokol Adamov Mgr. Kateřina Prudíková

Střípky z historie 
adamovského sportu, 
závěrečný díl

Pravidelní čtenáři tohoto seriálu jistě zaregistrova-
li v některém z předchozích dílů avízo, že se blíží ke 
konci publikování mých zjištění o tom, co se v Ada-

mově v oblasti sportu odehrálo. Mám-li se přiznat, 
tak jsem při psaní prvního dílu neočekával, že těch 
dílů v  rozsahu asi jedné a půl strany formátu A4 
bude bezmála šedesát. Můj odhad byl jen asi třeti-
nový, tj. že seriál bude zveřejňován po dobu přibližně 
dvou let.

Původně jsem se domníval, že si pro zdrojový 
podklad vystačím projít závodní noviny Směr, které 
byly vydávány v letech 1950 až 2005. Pak jsem roz-
šířil své pátrání na okresní týdeník Nový život, který 
vycházel v letech 1960 až 1990. Informace o období 
mezi roky 1927 až 1945 jsem čerpal ze sportovních 
částí Moravského slova, Moravských novin a  Mo-
ravské orlice, z  těch těsně poválečných roků pak 
především ze Slova národa, Nové politiky a Práce. 
Hodně jsem se dozvěděl také z  deníků Rovnost, 
Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie. 
Z uvedených tiskovin jsem nashromáždil v počítači 
asi dvacet tisíc naskenovaných zpráv, které se vzta-
hovaly k adamovskému sportu v období od druhé 
poloviny dvacátých let minulého století. V  novější 
době zhruba pokrývající toto století se hlavním zdro-
jem informací stal internet. Nelze opomenout také 
kroniky některých oddílů, které jsem si mohl projít.

Celkem se mně podařilo dohledat referáty o  24 
sportech, které byly v Adamově v minulých více než 
90 letech soutěžně provozovány. Jejich abecední 
přehled doplněný o odkaz na čísla Zpravodajů (číslo 
za lomítkem udává poslední dvojčíslí kalendářního 
roku), v nichž jsem se jim věnoval, je následující: at-
letika/běhy (03 až 05/20), basketbal (01 a 02/19), 
box (02/19), cyklistika (08/20), florbal (09 a 10/21), 
fotbal (04/17 až 02/18), gymnastika (08/20), há-
zená (07/18 až 01/19), judo (12/21), krasobruslení 
(02/19), kuželky (02/19), lední hokej (03 až 04/19 a 
04 až 05/22), lyžování (06 až 08/20), malá kopaná 
(05 a 06/21), orientační běh (02 až 04/20), petanque 
(11 a 12/21), stolní tenis (09/19 až 01/20), šachy 
(05 až 09/19), šipky (06 a 07/21), tenis (02 až 03/17 
a 01 až 03/22), trampolíny (09/20), turistika (02/20), 
volejbal (03 až 06/18) a ZRTV, SPV (09/20).

Při mém historickém pohledu jsem se nechtěl 
omezit pouze na uvedení výsledků závodů či utkání 
nebo umístění v tabulkách dlouhodobých soutěží, 
ale snažil jsem se připomenout jména všech lidí, 
kteří se nějakým významnějším příspěvkem podíleli 
na úspěších a chodu sportovních oddílů.

V příštích měsících budu pracovat na knižním vy-
dání, které bude sestaveno na textech těchto „Stříp-
ků z historie“. Budou v něm navíc otištěny desítky fo-
tografií s popisem. Také do něho zahrnu závěrečné 
tabulky soutěží, v nichž soutěžila družstva adamov-
ských oddílů. Mou představou je uvést tyto tabulky 
úplné, ale nemohu nyní vyloučit, že jejich rozsah si 
vyžádá nějakou redukci. Vždyť jen u fotbalu se jedná 
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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 dře-
věných, korkových a laminátových aj. Nabízíme 
kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, 
e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

• Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.
• Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 

797676748.
• PRONAJMU GARAZ na ulici Mírova od 1. 6. 

Cena 800kc měsíčně. tel 604 465 465
• Hledáme paní/slečnu na pravidelný úklid RD 

v Adamově. Tel. 602 467 246.
• Koupím garáž na Ptačině. tel. 728 473 894.
• Pro nově zřizovanou kavárnu v centru Ada-

mova přijmeme pracovníky na plný i částečný 
úvazek. Více informací na telefonu 777 509 555.

Inzerce

o 90 ročníků a mnohdy v nich startovala dvě druž-
stva dospělých, dorost a žactvo. Chtěl bych v knize 
také souhrnně popsat místa, která byla pro provozo-
vání sportu v Adamově používána, z nichž mnohá již 

zanikla. O oponenturu požádám zástupce sportov-
ních subjektů a případně i bývalé aktivní sportovce.

-dtk-
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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

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

A
 t

o
 n

e
n

í 
vš

e
! 
P

ři
p

ra
vu

je
m

e
p

ro
 v

á
s 

1
0

G
b

it
 p

ři
p

o
je

n
í.

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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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.


