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Pod širým nebemPod širým nebem
135 let Alexandrovky135 let Alexandrovky
Dětské odpoledneDětské odpoledne
20 let Zpravodaje20 let Zpravodaje

Informace změsta Adamov
přímo doVašeho telefonu!

Stáhněte si
mobilní aplikaci:

foto: Mc-film
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;;
135 LET
ALEXANDROVY ROZHLEDNY

4/9/2022
v 15 hod.
u rozhledny

Město Adamov
společně s MKM Adamov

a Okras, z. s., pořádají

• povídání o historii věže
• stezka s odměnou pro děti
• výstava dětských prací
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Dětské sportovní odpoledneDětské sportovní odpoledne
č t v r t e k   1 5 .   9 .   2 0 2 2   v   1 6 : 0 0   n a   h ř i š t i   P .   J i l e m n i c k é h oč t v r t e k   1 5 .   9 .   2 0 2 2   v   1 6 : 0 0   n a   h ř i š t i   P .   J i l e m n i c k é h o

Přivítejte s námi nový školní rok!Přivítejte s námi nový školní rok!

Odpoledne plné zábavných her a soutěží!Odpoledne plné zábavných her a soutěží!

Městský klub mládeže a město AdamovMěstský klub mládeže a město Adamov
srdečně zvou všechny děti nasrdečně zvou všechny děti na
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Termín konání Akce Pořadatel

So 27. 8. 8:04 Vycházka Keltské hradiště Spartak Adamov, z. s. – 
oddíl turistiky

Ne 28. 8. 20:30 Letní kino v Adamově: Prvok, Šampon, Tečka a 
Karel MKS Adamov

St 31. 8. SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠ-
NÍ DOVOLENÉ: DOVOLENÁ 2022 MKS Adamov

Pá 2. 9. 17:00 Pod širým nebem 2022 vol.2 - 12. ročník Miloslava Peterková
So 3. 9. DOLNÍ MORAVA ještě jednou po prázdninách... MKS Adamov
Ne 4. 9. 15:00 135 let Alexandrovy rozhledny Město Adamov
Ne 4. 9. 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - FK Černá Hora FK Adamov
Čt 8. 9. 18:00 Koncert skupiny Poutníci MKS Adamov

Ne 11. 9. 14:00 Ligové OPEN turnaje v Adamově FENYX Pétanque Ada-
mov, z. s.

So 17. 9. 14:00 Zažít Adamov jinak Denisa Bakešová
Ne 18. 9. 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - SK Moravan Svitávka FK Adamov
Po 19. 9. 18:00 Představení "DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ HNED" MKS Adamov
So 
Ne

24. 9. 
25. 9.

16:00 
10:00 Adamov, tuž se! TJ Sokol Adamov

Ne 25. 9. 14:00 Ligové OPEN turnaje v Adamově FENYX Pétanque Ada-
mov, z. s.

St 28. 9. 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Bořitov FK Adamov
St 28. 9. 18:05 Zájezd do MDB na muzikál DEVĚT KŘÍŽŮ MKS Adamov
Ne 2. 10. 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - SK Jedovnice FK 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

Vážení spoluobčané,
za několik dnů skončí funkční období Vámi zvole-

ných zástupců, kteří čtyři roky po složení slibu zastu-
pitele hájili zájmy města a jeho občanů. V této chvíli 
asi většina z nás v duchu bilancuje a hodnotí uplynulé 
období. Chtěli bychom na tomto místě vyzdvihnout 
především klidnou, pracovitou a přátelskou atmosfé-
ru, která v zastupitelstvu panovala. Diskuze byly věc-
né, nikoliv osobní.

Děkujeme tímto všem za práci v  zastupitelstvu 
města, v  radě města, výborech a komisích. Stejně 
tak děkujeme všem zaměstnancům města, příspěv-
kových organizací a dceřiné společnosti za práci, kte-
rou pro nás volené zástupce i pro samotné občany 
zabezpečují.

Poděkování patří i všem občanům, kteří se jakým-
koliv způsobem podílejí na rozvoji města, ať jde o kul-
turu, sport, školství, různé zájmové činnosti a mnoho 
dalšího. Rovněž děkujeme i občanům, kteří po celou 
dobu přinášeli poznatky a podněty, které nám velmi 
často pomáhaly zlepšit to, co jsme mohli přehléd-
nout.

Další práce čeká na nově zvolené zástupce v ko-
munálních volbách dne 23. 9. 2022 – 24. 9. 2022.

Na závěr bychom všem občanům Adamova rádi 
popřáli hodně zdraví, životní spokojenosti a úspěchů 
jak v osobním, tak i pracovním životě.

Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města Adamova 
Jiří Němec – místostarosta města Adamova

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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Průběh a harmonogram prací
• rámcově v souladu s časovým plánem výstavby,
• stále se objevují dotazy či zvěsti, že se nestíhá 

apod. – objektivně není žádná informace ze všech 
navazujících staveb, že by vlaky neměly v  prosinci 
2022 dle plánu jezdit – dokončovací práce celý pro-
jekt předpokládá do cca konce poloviny roku 2023.

Důležité
• souhrn aktuálních informací k organizaci výluko-

vé dopravy  vždy na webu: https://www.idsjmk.cz/
vvv2021.html,

• 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),

• 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,

• výluka vlaků Blansko – Rájec – již průběžně pro-
bíhá až po Svitavy – nutno sledovat https://www.id-
sjmk.cz.

Aktuálně:
• zastávka u kurtů již v provozu,
• řeší se opakované problémy s nepřistavením prv-

ního ranního autobusu o některých víkendech,
• organizace dopravy v přednádražním prostoru v 

následujícím období:
a)  k 19. 8. 2022 bude zprovozněno schodiště a 
lávka (bez rampy); bude k dispozici schodolez v 
čase os 6:00 – 18:00 nepřetržitě. V čase od 18:00 
– 06:00 po domluvě na tel. čísle 739 501 866, 
b)  od 5. 9. 2022 bude zprovozněna i rampa, 
c) od 1. 9. 2022 do 10. 12. 2022 bude v provozu nová 
lávka, přesunutí autobusové zastávky směr Ptačina 
vpřed do nového zálivu, přesun pokladny do výpravní 
budovy (povrch bude tvořen zhutněným štěrkopís-
kem fr. 0/32 provizorně),

• stará pochůzí lávka a energomost budeou snese-
ny 27. 8. 2022 – 28. 8. 2022,

• další možné uzavírky tunýlku na Ptačinu – k úplně 
uzavírce by již dojít nemělo – semafory se od zdi u 
točny u psů posunou po dokončení opěrně zdi ko-
lem hlavní komunikace, a to směrem k Ptačině tak, 
že provoz v tunýlku bude po nějakou dobu řízený 
kyvadlově semafory do doby provedení kanaliza-
ce/odvodnění a souvisejících prací v tunýlku,

• řeší se technologie a vzhled protihlukových stěn 
v rámci celého Adamova stejně jako betonových 
opěrných zdí – zástupce města se účastní všech 
porad; řešení se neustále mění, čeká se na finální 
rozhodnutí investora stavby.

Stále platí
• tunýlek u a.centra – do zbudování nového tunýlku 

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

žadováno sledování stavu vozovky a operativní 
opravy výtluků či propadených vpustí v době stav-
by - zůstává ve sledování,

• budoucí stav okolo budovy Adavak, s.r.o., (původ-
ní místo prodejny jízdenek) – řeší město Adamov 
v součinnosti s investorem; proběhlo jednání na 
místě, nyní se prověřují návrhy ze strany vlastníků 
a investora,

• povrchy komunikací přes Adamov, na Bílovice, 
nově i Josefov a na Útěchov včetně místních ko-
munikací v majetku města dotčených stavbou – 
bude řešeno v době poslední fáze rekonstrukce – 
ve sledování – foto/video pasportizace proběhla 
před stavbou – zůstává ve sledování.

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

Následně jsou projedávány s investorem či zhoto-
viteli staveb samotných.

Zprávy z radnice

Informace o výluce

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova

Na 22. zasedání Zastupitelstva města Adamo-
va konaném dne 27. 6. 2022 vzalo Zastupitelstvo 

města Adamova na vědomí zápis z 21. jednání 
Finančního výboru, které se konalo dne 22. 6. 
2022, a zápis ze 14. jednání Kontrolního výboru, 
které se konalo dne 30. 5. 2022.

Dále Zastupitelstvo města Adamova schválilo 
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smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci s omezujícími podmínka-
mi k pozemku parc. č. 337/3 a 396/3 v k. ú. a 
obci Adamov mezi městem Adamov a Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 
Praha 2.

Byly schváleny záměry prodeje pozemků parc. 
č. 252/22 a 396/26 v k. ú. a obci Adamov.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo zá-
měr odkupu části pozemku parc. č. 458/145 v 
k.ú. a obci Adamov.

Následně byla schválena Darovací smlouva 
mezi městem Adamov a Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, jenž řeší 
převod darováním pozemek parc. č. 399/55 v k. 
ú. a obci Adamov do vlastnictví města Adamova.

Dále byl schválen záměr darování části pozem-
ků parc. č. 399/22 a 399/40 v k.ú. a obci Adamov.

Zastupitelstvo města Adamova stanovilo 
v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů pro volební období 2022 až 2026 počet 
členů Zastupitelstva města Adamova ve výši 15 
členů.

Bylo schváleno uzavření smluv o zápůjčce ze 
Sociálního fondu města Adamova č. 50 a 51.

Následně Zastupitelstvo město Adamova 
schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2022.

Zastupitelstvo město Adamova schválilo závě-
rečný účet města Adamova za rok 2021 vč. zprá-
vy o výsledku přezkoumání hospodaření města 
Adamova za rok 2021. Poté vyjádřilo souhlas s 
celoročním hospodařením města Adamova v r. 
2021.

Dále byla schválena účetní závěrka města 
Adamova za rok 2021.

Na závěr byla schválena úprava Tarifu IDS JMK 
s účinností od 1. 7. 2022.

Z jednání Rady města Adamova
Na 72. jednání Rady města Adamova konaném 

dne 8. 6. 2022 Rada města Adamova rozhodla, 
že se město Adamov bude spolupodílet na ko-
nání sportovní akce Regionální turnaj pétanque 
2022, konané dne 10. 9. 2022.

Rada města Adamova schválila Příkazní 
smlouvu číslo A000616 se společností RE-
NARDS, a. s., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 
Brno.

Dále bylo schváleno poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Ada-
mova spolku FENYX Pétanque Adamov z.s.,  na 
akci „O pohár Ronova“.

Následně bylo schváleno poskytnutí neinves-
tiční dotace ve výši 48.000 Kč z rozpočtu města 
Adamova Miloslavě Peterkové na projekt s ná-
zvem „Podpora 12. ročníku hudebních akcí pořá-
daných pro občany města Adamova“.

Rada města Adamova schválila přijetí dotace 
z JMK na poskytování sociálních služeb ve výši 
765.700 Kč na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování so-
ciálních služeb č. JMK075255/22/OSV.

Dále bylo Radou města Adamova schváleno 
přijetí neinvestiční účelové dotace z KrÚ JmK 
pro Základní školu a mateřskou školu Adamov, 
příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu 
„Obědy dětem VII“ ve výši 3.237,15 Kč.

Na vědomí byla vzata změna rozpisu rozpočtu 
č. 5/2022 a schválena změnu rozpisu rozpočtu 
č. 6/2022. Poté bylo schváleno Rozpočtové opat-
ření č. 4/2022.

Rada města Adamova schválila Darovací 
smlouvu č. 001/2022/ŠLP se společností Men-
delova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 
Brno.

Nakonec byl schválen program 22. zasedání 
Zastupitelstva města Adamova, které se bude 
konat v pondělí 27. června 2022.

Na 73. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 27. 6. 2022 Rada města Adamova vzala na 
vědomí zápis z 38. zasedání Kulturně informační 
komise, které se konalo 20. 6. 2022, a zápis z 10. 
zasedání Komise podpory komunitního života, 
které se konalo dne 22. 6. 2022.

Rada města Adamova vydala souhlas ke stav-
bě „OPRAVA HYDROIZOLACE A VENKOVNÍHO 
SCHODIŠTĚ U BYTOVÉHO DOMU, KOMENSKÉ-
HO 310, ADAMOV, K.Ú. ADAMOV, P.Č. 334 A 
215/3".

Dále bylo schváleno položkové znění Rozpoč-
tového opatření č. 5/2022.

Následně byla Radou města projednána a vza-
ta na vědomí Zpráva o hodnocení předložených 
nabídek ze dne 22. 6. 2022 na realizaci stavební 
zakázky „Oprava serpentin kolem ubytovny Ho-
tel – 2. etapa“, schválila nejvýhodnější nabídku 
na realizaci zakázky „Oprava serpentin kolem 
ubytovny Hotel – 2. etapa“ od společnosti Gama 
J+P, s.r.o., Kolonie 302, 679 04 Adamov a schvá-
lila Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Oprava 
serpentin kolem ubytovny Hotel – 2. etapa“ se 
společností Gama J+P, s.r.o., Kolonie 302, 679 
04 Adamov.

Rada města Adamova schválila poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu 
města Adamova spolku FK Adamov, z. s.,  Sme-
tanovo náměstí 3, Adamov a schválila uzavře-
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ní veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 
39/2022.

Byla schválena podoba fotokronika města 
Adamova za 2. pololetí roku 2021.

Rada města Adamova schválila Nájemní 
smlouvu č. 16/2022 se společností Mendelova 
univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí Zá-
pis z otevírání obálek a vyhodnocení veřejné za-
kázky malého rozsahu na akci „NOVÝ LESOPARK 
V ADAMOVĚ III“, schválila nejvýhodnější nabídku 
na akci: „NOVÝ LESOPARK V ADAMOVĚ III“ od fir-
my GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, 
Kolonie 302, 679 04 Adamov a schválila smlouvu 
o dílo s firmou GAMA J+P, společnost s ručením 
omezeným, Kolonie 302, 679 04 Adamov.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vě-
domí Vyhodnocení veřejné zakázky malého roz-
sahu na akci „NOVÝ LESOPARK V ADAMOVĚ III“ 
– vybavení“ a schválila smlouvu o dílo s firmou 
Tomáš Rozsypal, Husova 145, 664 01 Řícmani-
ce.

Zprávy z matriky
Zprávy z matriky
V  sobotu dne 25. června 2022 proběhlo na Měst-
ském úřadě v Adamově vítání občánků. Do života byly 
přivítány tyto děti:
  16. 2. 2021  Anežka Kopřivová
  17. 8. 2021  Elen Kirstová
  3. 12. 2021  Jakub Matyák
26. 12. 2021  Anna Křivánková
    9. 1. 2022  Daniel Erich Dobeš
  21. 4. 2022  Michal Šebesta
  29. 4. 2022  Jakub Kovář

Blahopřejeme
  1. 7. 2022  doc. MgA. Jaroslav Šťastný, PhD., 70 roků
  5. 7. 2022  Jitka Krésová, 75 roků
  8. 7. 2022  Václav Rybář, 80 roků
  9. 7. 2022  Anna Bláhová, 93 roky
10. 7. 2022  Stanislav Šujan, 80 roků
11. 7. 2022  Olga Rozsypalová, 83 roky
11. 7. 2022  Miroslava Šujanová, 70 roků
12. 7. 2022  Dagmar Kyzlinková, 70 roků
13. 7. 2022  Naděžda Václavková, 75 roků
13. 7. 2022  František Šebela, 70 roků
14. 7. 2022  Ludmila Machová, 70 roků
17. 7. 2022  Mgr. Bohumír Hloušek, 91 rok
18. 7. 2022  Miloslava Krátká, 70 roků
24. 7. 2022  Anna Jílková, 75 roků
27. 7. 2022  Roman Slouk, 70 roků
28. 7. 2022  Jiřina Holešovská, 86 roků
28. 7. 2022  Petr Kuja, 75 roků

  9. 8. 2022  Marie Mazalová, 85 roků
12. 8. 2022  Antonín Procházka, 92 roky
15. 8. 2022  Vlasta Dvořáková, 81 rok
15. 8. 2022  Marta Escalonová, 75 roků
16. 8. 2022  Růžena Pilařová, 81 rok
17. 8. 2022  Stanislav Bukovský, 75 roků
18. 8. 2022  Ludmila Musílková, 80 roků
19. 8. 2022  Jarmila Zoufalá, 80 roků 
26. 8. 2022  Jan Bartošík, 75 roků 

Blahopřejeme k uzavření sňatku
16. 7. 2022  Jiří Skoupý a Věra Kadlecová, sňatek 
Městský úřad Adamov
16. 7. 2022  Tomáš Kudela a Kristýna Pařízková, sňa-
tek kostel sv. Barbory

Úmrtí
  1. 7. 2022  Vítězslav Dohnal, roč. 1937 
  6. 7. 2022  Rudolf Kuba, roč. 1944
  8. 7. 2022  Zdenka Vojtěchová, roč. 1929
  9. 7. 2022  Oldřich Němec, roč. 1945 
22. 7. 2022  Zdeněk Vráblík, roč. 1945 
29. 7. 2022  František Novák, roč. 1933
  3. 8. 2022  Jan Ruta, roč. 1947
  5. 8. 2022  Jaroslav Svozil, roč. 1950 
12. 8. 2022  Mgr. Alena Holoušová, roč. 1980

Rozšíření městského 
kamerového systému

Městská policie oznamuje občanům, že došlo k 
rozšíření městského kamerového dohlížecího sys-
tému (MKDS), který je využíván strážníky MP Ada-
mov jako technická podpora k plnění jejich úkolů. 
Účelem rozšíření tohoto MKDS je zejména zvýšení 
bezpečnosti občanů a ochrana majetku. Kamery 
pořizují nepřetržitý záznam a tento je dále využíván 
strážníky MP Adamov v případech, kdy je to nutné 
k projednání podezření ze spáchání přestupu apod. 
Jednotlivé kamerové body jsou viditelně označeny 
tabulkou s piktogramem kamery. 

MKDS byl rozšířen o níže uvedený kamerový bod:
• Kamerový bod č. 33 – prostor před budovou na 

ul. Nádražní 455, 679 04 Adamov. (Kamera umístě-
na na výše uvedené budově -  snímá zejména prů-
jezd vozidel na ul. Nádražní a přilehlé okolí).

Strážníci se záznamy z kamerových bodů zachá-
zejí jako s osobními údaji a jsou zabezpečeny tak, 
aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci nebo 
jejich zneužití. Doufáme, že zřízení MKDS povede 
k větší bezpečnosti občanů města Adamova. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov
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Střípky z budoucího lesoparku
V srpnu odstartovala stavba nového lesoparku 

v Adamově III v prostoru bývalé skládky. Aktuálně 
probíhají práce na stavbě vodního díla – mokřadu 
a přírodního jezírka. Můžete se dále těšit na tajem-
ný les, dětské mraveniště, posezení u sovy, dětské 
přírodní pexeso, broukoviště, atrakce zvuky dřeva, 
liščí doupě, hmyzí hotel a mnoho dalšího. Přiná-
šíme ochutnávku v podobě fotografií připravova-
ných prvků. Na podzim bychom chtěli uspořádat 
ve spolupráci se Základní a mateřskou školou vy-
cházku do místa vzniku dřevěných prvků. Ukázat 
dětem, jak takové dřevěné prvky vznikají. Velké 
poděkování patří Mendelové univerzitě - Školnímu 
lesnímu podniku Křtiny za dar dřevěného materi-
álu, ze kterého se lesopark tvoří a dosavadní vy-
nikající spolupráci na tomto projektu. V současné 
době zvažujeme podobnou volnočasovou zónu 
pod skládkou na louce na Kolonce, kterou disku-
tujeme opět se zástupci vlastníků pozemku.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 
5. září 2022  do 10. září 2022  budou ve městě 
Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery 
pro uložení objemného odpadu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpečných 
vlastností, který s ohledem na své rozměry nelze 
odložit do popelnic nebo kontejnerů. Jedná se o 
starý nábytek (křesla, židle, skříně, pohovky, poste-
le, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), 
umyvadla, toalety, kočárky, pneumatiky, drátěné 
sklo, zrcadla, části kuchyňských linek atd. Ukládá-
ní objemného odpadu do přistavených kontejnerů 
je určeno pouze pro občany města Adamova. Do 
velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat 
nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, 
stavební suť a dále odpad, pro který jsou určeny 
kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, 
kovy a oleje). 

Žádáme občany, aby z důvodu skladnosti a co 
největšího využití objemu přistavených kontejne-
rů ukládaný odpad rozkládali. 

Jakmile dojde k  naplnění přistavených kontej-
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nerů na určeném místě, budou odvezeny a tím 
bude svoz v tomto místě ukončen.

Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené 
kontejnery, a to před jejich přistavením, během 
jejich přistavení i po jejich odvozu z  určeného 
stanoviště. 

Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejne-
ry bude posuzováno jako vytváření černé skládky 
pod pokutou 1 000 Kč.

Žádáme občany, aby odpad ukládali do přista-
vených kontejnerů ve stanoveném čase a místě 
dle následujícího časového harmonogramu:

Pondělí 5. září 2022 -   16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Sadová - parkoviště nad školou (1 
kontejner)
stanoviště: ul. Sadová - zatáčka u Farinky (1 kon-
tejner) 
stanoviště: ul. Komenského 6 -  u bývalého inter-
nátu (1 kontejner) 
Úterý 6. září 2022  -   16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Neumannova - parkoviště u lesa (1 
kontejner) 
stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovat-
ky (1 kontejner)
stanoviště: ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner)
Středa 7. září 2022 -  16:00 – 17:00 hod. 
stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkovi-
ště - začátek a střed ulice (2 kontejnery)
stanoviště: ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontej-
ner)
Čtvrtek 8. září 2022 -   16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště – začátek a 
střed ulice (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Fibichova - u bývalého obchodu (1 
kontejner)
Pátek 9. září 2022  -   16:00 – 17:00 hod. 
stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím (1 kon-
tejner) 
stanoviště: ul. Mírová - u hřiště (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Pod Horkou – před budovou MěÚ 
(1 kontejner) 
Sobota 10. září 2022 -  9:00 – 10:00 hod.  
stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště u hřiště 
(2 kontejnery)
stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště na kon-
ci ulice (2 kontejnery) 

V  případě nevyužití vyhlášeného harmonogra-
mu přistavení kontejnerů, je možné tento odpad 
odvézt na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., 
Kolonie 302, Adamov (tel. 516  446 440), kde je 
otevřeno: pondělí, středa, pátek 10–18 hod. mimo 
státem uznané svátky.

Odbor správy majetku města

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že 
v sobotu dne 10. září 2022 bude ve městě Adamo-
vě probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu 
tj. odpadu, který může ohrozit životní prostředí a 
zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbor-
nou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad 
odevzdat. 

Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, 
monočlánky, zbytky barev, lepidla, ředidla, oleje, 
olejové filtry, kyseliny, zásady, přípravky na ochra-
nu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby 
od barev, ředidel, olejů, sprejů, čisticích prostředků 
atd. V rámci svozu nebezpečného odpadu je mož-
né obsluze odevzdat elektrospotřebiče podléhající 
zpětnému odběru.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez 
přítomnosti odborné obsluhy, a je nutné vždy vy-
čkat jejího příjezdu na určené stanoviště. 

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve 
stanoveném čase a místě dle následujícího časo-
vého harmonogramu:
1. stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou   
8:00 – 8:30 hod.
2. stanoviště: ul. Komenského 6 –  u budovy býv. 
internátu  8:35 – 9:05 hod.
3. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parko-
viště 9:10 – 9:40 hod.
4. stanoviště: ul. U Kostela – parkoviště 9:45 – 
10:15 hod.
5. stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím 10:20 
– 10:50 hod. 
6. stanoviště: ul. Mírová – u hřiště 10:55 – 11:25 
hod.
7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovat-
ky 12:15 – 12:45 hod.
8. stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště 12:50 – 
13:20 hod.
9. stanoviště: ul. Neumannova 2 – parkoviště 13:25 
– 13:55 hod.
10. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova – u kři-
žovatky 14:00 – 14:30 hod.
11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky 14:35 – 
15:05 hod.
12. stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště 
15:10 – 15:40 hod.

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu 
mobilního svozu nebezpečných odpadů, je možné 
tento odpad odvézt na sběrný dvůr firmy GAMA 
J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov (tel. 516 446 440), 
kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10-18 hod. 
mimo státem uznané svátky. Baterie a monočlánky 
lze také odložit v elektroprodejnách, do červených 
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kontejnerů umístěných u Domu služeb na ul. Druž-
stevní 1, u dětského hřiště na ul. P. Jilemnického a u 
Domu s pečovatelskou službou na ul. Komenského 
1 nebo do sběrného boxu v budově MěÚ Adamov 
na ul. Pod Horkou 2. Léky, které nebyly spotřebo-
vány, nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je třeba 
odevzdat v lékárnách.

Odbor správy majetku města

Změna jízdních řádů
Upozorňujeme občany, že od 1. 9. 2022 dochází ke 

změně jízdních řádů – všechny linky v rámci IDS JMK 
se vrací zpět k původním „neprázdninovým“ jízdním 
řádům, které byly v platnost před 1. 6. 2022.

Odbor správy majetku města

Události ve městě
Pojďte zažít Adamov jinak!

Opět po roce ožije Kolonka sousedskou slavností, 
podruhé se Adamov připojí k celorepublikové akci Za-
žít město jinak.

Po loňském úspěšném premiérovém pokusu se v 
sobotu 17. září 2022 ve 14 hodin opět uvidíme na Ko-
lonce u garáží na ulici Fibichova na sousedské slav-
nosti Zažít Adamov jinak.

Nejvíc nás, dobrovolné organizátory, potěší, pokud 
se v tento den potkáme a užijeme si společné 
odpoledne v ulicích našeho města bez aut a se 
sousedy, známými i (zatím) neznámými. Nalaďte 
hudební nástroje, napečte buchtu ke kávě, doneste 
si něco dobrého k pití a k opečení na grilu a hlavně 
přijďte! Kdo by ale rád zašel dál a chtěl by se na 
organizaci jakkoliv podílet, kontaktujte nás prosím 
přes stránku zazitmestojinak.cz/lokality, lokalita 
Adamov. Budeme se těšit na spolupráci!

Letos pro Vás chystáme amatérský, ale zato srdeč-
ný program – např. pro děti veselé a poučné předsta-
vení Erreka Mari od Mikro-teatro s pohybovou dílnou 
a další kreativní dílny, kavárnu s dobrotami od souse-
dů, swap – výměnu oblečení a nově letos i knih, letní 
dokumentární kino-dokument Svobodné děti (ČR, 
2022), bubnování, společné grilování a další.

20 let Adamovského zpravodaje
V září 2003 vyšlo první číslo Adamovského zpra-

vodaje.  V předcházející době sice už několikrát zpra-
vodaj vycházel, ale v malém rozsahu a jen několik 
let. Na obrázku vidíte titulní list prvního čísla a také 
úvodník prvního čísla, ve kterém přibližujeme okol-
nosti vydávání. Původně jsem chtěl, abychom začali 
začátkem roku 2003 s prvním číslem, ale tehdejší ve-
dení města prosazovalo, abychom naše zpravodaj-
ství uveřejňovali ve Dvojích novinách, které vydával 
jedenkrát za 14 dní Dr. Holeš v Blansku. Toto se ne-
osvědčilo a vedení města odsouhlasilo, aby Kulturně 
informační komise připravovala samostatná vydání. 
Tak jsme vydali první číslo v září. Kulturně informač-
ní komise (KIK) pracovala ve složení: PhDr. J. Budiš, 

předseda, členové: PhDr. V. Grolich, Mgr. M. Kučera, 
L. Vrožinová, L. Poslušná, J. Králíčková a odpověd-
ným pracovníkem za Městský úřad Adamov byla 
určena I. Hrušáková. V novém funkčním období od 
listopadu 2006 se přidali noví členové Z. Němcová a 
M. Peterková. V listopadu 2007 zemřel náš dlouho-
letý člen PhDr. Vratislav Grolich. V dalších obdobích 
se stali členy KIK Bc. R. Pilát, R. Kolář, J. Němec, M. 
Čuma, M. Škvařilová, Z. Buřík  a další. Omlouvám 
se, že neuvádím vzhledem k rozsahu článku úplně 
všechny. Zmíním ještě nynější složení KIK: PhDr. J. 
Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, PhDr. V. Kubenová, J. Králíč-
ková, K. Vašíček a L. Malý.

V  počátečních ročnících jsme měli ucelený kon-
cept titulních stran: 2003 a 2004 – obrázky a verše, 
2005 a 2006 obrázky z Plickova českého roku vždy 
tematicky k  příslušnému měsíci. Rok 2007 jsme 
zahájili Josefem Ladou, ale po dvou měsících jsme 
museli téma změnit z důvodu autorských práv a po-
kračovali jsme dětskými kresbami žáků ZUŠ. V roce 
2008 jsme představili historické pohlednice Adamo-
va, v roce 2009 historické kresby starého Adamova 
Františka Pokorného. Později už to byly fotografie 
současného dění v Adamově. 

Dovolím si podrobněji přiblížit náročnou přípravu 
zpravodaje pro tisk v našich začátcích. Bylo to mno-
hem náročnější než nyní. V té době nebyl k dispozici 
software pro přípravu zpravodaje. Pro každou stranu 
se muselo nakreslit tzv. zrcadlo (tiskařskou hantýr-
kou „špígl“) s  přesným rozmístěním jednotlivých 
odstavečků textu, obrázků atd. na stránce u každé-
ho odstavečku se počítala písmena na řádku a po-
čet řádků. Výborně se zde uplatnila členka komise 
Lenka Vrožinová, která měla dlouholetou praxi jako 
redaktorka závodního časopisu Směr Adamovských 
strojíren. Na zjišťování písmen a řádků měla svou po-
můcku tzv. cicerák (viz obrázek). Pomocí něj se dalo 
zjistit např. kolik místa zabere text napsaný na jedné 
stránce po rozdělení do tří sloupců. Takto celkově při-
pravené materiály se osobně doručily na disketách 
do tiskárny grafikovi, který zpracoval konečnou verzi. 
Jako grafik pracoval v té době v tiskárně ADATISK 
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H & H Petr Slavíček. Když zpravodaj tiskla tiskárna 
Mikadapress, grafické práce dělal Milan Novák. Pro 
tiskárnu Grafex dělal grafické práce opět Petr Slaví-
ček. Od ledna 2021 zpracovává grafickou podobu 
Adamovského zpravodaje Lukáš Malý, což jste jistě 
zaregistrovali při změně vizáže.

V roce 2003 jsme začínali s osmi stranami zpra-
vodaje. Už v prosinci 2003 jsme přešli na 12 stran. 
Dalším významným mezníkem bylo, když bylo mož-
no přejít z ofsetového papíru na křídový a současně 
se zvýšil počet stran na 16. Bylo to od ledna 2009. 
Od září 2011 už byl  Adamovský zpravodaj celý ba-
revný, takže k plné spokojenosti zpracovatelů i čte-
nářů už mu chybělo jen málo. V roce 2012 došlo 
k navýšení počtu stran na 20. A ještě jedna změna 
– od března 2015 má zpravodaj rozsah současných 
24 stran.

Samostatně je třeba zmínit pověřené odpovědné 
pracovníky městského úřadu, kteří připravovali mate-
riály zpravodaje pro tiskárny. Jak už jsem se zmínil, 
začínali jsme s Irenou Hrušákovou. Od dubna 2008 
ji nahradila Ing. O. Kašpárková. Od června 2009 se 
vrátila I. Hrušáková a pracovala s námi až do dubna 
2012, kdy ji nahradila V. Dudíková. K  další změně 
došlo od lednového čísla 2016, kdy odpovědnost za 
zpravodaj převzala Ing. D. Petláková. Spolupracovala 
s námi až do května 2018, kdy se stal odpovědným 
spolupracovníkem Lukáš Malý, který, jak už jsem uve-
dl, připravuje Adamovský zpravodaj dodnes. Pokud 
by někoho zajímaly podrobnější údaje k vydávání a 
tisku Adamovského zpravodaje, najdete je na webo-
vých stránkách Lukáše Malého Adamov a okolí - 
Adamovský zpravodaj (adamovaokoli.cz).

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se po celých 
20 let podíleli na přípravě a vydávání Adamovského 
zpravodaje. Děkuji také všem přispěvatelům, ale i dis-
tributorům. Teprve souhra všech tvoří tým, který nám 
pomohl dosáhnout vysoké kvality zpravodaje, kterou 
nám řada měst závidí.

PhDr. Jaroslav Budiš 
předseda Kulturně informační komise
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vysloužilý 
elektrospotřebič

do směsného odpadu 
nepatří

odneste ho  
na sběrné místo

recyklace pomáhá 
přírodě

www.ekolamp.cz

Kalendář na rok 2023 již v prodeji
Město Adamov vydalo na rok 2023 kalendář 

Adamov – ulice Osvobození. Kalendář je čtrnác-
tidenní stojánkového formátu (cca A4). Kalendář 

je ke koupi na pokladně městského úřadu, v MKS 
a příležitostně na akcích ve Společenském cent-
ru MKS. Prodejní cena stolního kalendáře města 
Adamova na rok 2023 činí 88 Kč.
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Vzpomínky

Dne 11. 7. uplynulo 7 let od 
úmrtí pana Milana Posluš-
ného.
Děkujeme všem, kteří 
s námi vzpomněli.
Manželka a dcery s rodina-
mi.

Dne 16. července 2022 
jsme si připomněli 9. smut-
né výročí úmrtí pana Josefa 
Koudelky.
Děkujeme všem, kteří vzpo-
menuli.
Stále vzpomíná manželka a 
děti s rodinami.

Dne 25. 7. 2022 uplynulo 
již 100 let od narození naší 
milé a hodné maminky a ba-
bičky, paní Anny Hedlové.
S  láskou vzpomínají dcera 
Jana, synové František a 
Josef se svými rodinami a 
Věra se svojí rodinou.

Dne 11. 8. 2022 uplynul 
první smutný rok, kdy nás 
opustila naše milovaná 
manželka, babička a praba-
bička, paní Eva Procházko-
vá.
Stále vzpomíná manžel, syn, 
vnučka a pravnučka.

Dne 11. 8. 2022 jsme vzpo-
mněli 6. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, mamin-
ka a babička paní Marcela 
Davidová. Kdo jste ji znali, 
věnujte ji spolu s námi ti-
chou vzpomínku.
Stále vzpomínají manžel 
František s celou rodinou.

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 17. srpna tomu bylo 10 
let, co nás bez slova rozlou-
čení opustil pan Lubomír 
Dáňa.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomín-
ku.
Manželka Marie s dětmi.

Dne 5. září uplyne třicet 
roků ode dne, kdy nás na-
vždy opustil náš tatínek a 
dědeček – pan Alois Svítil. 
Kdo jste ho znali, věnujte 
mu spolu s námi tichou 
vzpomínku.
Synové Zdeněk a Ivo s rodi-
nami, snacha Miluše s rodi-
nou.

Dne 22. září uplyne 9 let od 
úmrtí pana Josefa Skotáka.
S  láskou vzpomíná manžel-
ka a dcery s rodinami.

Omluva
V prázdninovém čísle Adamovského zpravodaje byla otištěna vzpomínka na pana Milana Posluš-

ného. Chybou při sazbě byla umístěna u vzpomínky fotografie Františka Bagina.
Tímto se co nejsrdečněji omlouvám rodinám obou zmíněných pánů. Opravenou vzpomínku na 

pana Poslušného otiskujeme níže.

Lukáš Malý
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Kultura
Pozvánka na výstavu
Antonín Vojtek – Vyznání rodnému kraji

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil 
ve výstavní síni Společenského centra MKS vý-
stavu prací známého jihomoravského výtvarníka 
Antonína Vojtka. Slavnostní vernisáž se uskuteč-
ní  v neděli 11. září ve 14:30 hodin. Výstavu uve-
de autor a Jaroslav Budiš.  K návštěvě jste zváni 
od 11.9. do 20.9. 2022, a to v pondělí - pátek od 
14:15 do 17:15 hodin, v neděli 14:15 – 16:45 ho-
din. V sobotu je zavřeno.

Anton Vojtek se narodil  10. ledna 1934 v Hor-
ních Bojanovicích. Žije a pracuje v Břeclavi. 

Bývá nazýván Malířem jižní Moravy. Na jižní 
Moravě se narodil, na jižní Moravě žije. Jižní Mo-
ravu miluje a celý život ji ztvárňuje svým osobi-
tým způsobem.

Krajina pod Pálavou, lužní lesy, říční zátoky 
Dyje nebo lednické rybníky se pro Antonína Voj-
tka staly náplní obrazů i bytí. Uchvácení krajinou 
pro něj však neznamená její doslovný přepis. Její 
zobrazení je i její oslavou: dokonalostí forem vy-
rovnává rozdíl mezi realitou a ideálem. Přechod-
né, nedokonalé tvary jsou většinou vyloučeny; zů-
stávají oblé, kulovité, plasticky působící stromy a 
keře, z nichž je umně sestavena stylizovaná po-
doba skutečného modelu. Napětí mezi abstraho-
vaným a konkrétním, mezi reálem a stylizovanou, 
ideální formou, patří k charakteristickým rysům 
Vojtkovy malby.

Antonín Vojtek vystavil svá díla na 200 místech 
na samostatných prezentacích. V České republi-
ce to bylo například v Praze, Brně, Mariánských 
Lázních, Františkových Lázních, Hustopečích u 
Brna, Břeclavi, Lednici na Moravě, Mikulově, Da-
čicích, Třebíči, Adamově, Kyjově, Znojmě, Zlíně, 
Podivíně, Kroměříži, Jihlavě, Olomouci, Tišnově, 
Slavkově u Brna, Hodoníně … a dalších desítkách 
míst. V  zahraničí, např. v Německu, Rakousku, 
Skotsku, Itálii, Řecku, USA, Chorvatsku.

Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a 
soukromých sbírkách v téměř padesáti zemích 
světa.

V současné době tvoří nejvíce olejomalby. 
Můžeme však sledovat i jeho tvorbu kresebnou 
a grafickou, akvarely i plastiky. V posledních lé-
tech vychází každoročně barevný kalendář s jeho 
dílem a patrony se stávají významné osobnosti 
České republiky. Od roku 2001 se akt křtu kalen-
dáře stává významnou společenskou událostí s 
bohatým kulturním programem. 
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Městský klub mládeže
Družstevní 1, Adamov
www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

Čtvrtek 15. 9. 2022
 » DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Přivítejte s  námi nový školního rok. Odpoledne 
plné zábavných her a soutěží! Na hřišti P. Jilem-
nického. Začátek v 16:00 hodin.

Úterý 20. 9. 2022
 » VERNISÁŽ VÝSTAVY PRÁZDNINOVÝCH OB-
RÁZKŮ

Vernisáž kreseb dětí na téma prázdniny. Vyhod-
nocení soutěže o nejzajímavější a nejhezčí obrá-
zek. Začátek v 16:00 hodin.

Pátek 30. 9. 2022
 » NAROZENINY KLUBU

Oslavte s námi 13 let od vzniku klubu mládeže v 
Adamově. Čeká vás řada veselých soutěží a po-
hoštění. Začátek v 16:00 hodin.

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/

Na září 2022 jsme pro vás připravili:
• V sobotu 3. září 2022 se podruhé vypravíme 

v rámci zájezdu na Dolní Moravu.

• V prvním týdnu měsíce září bychom chtěli 
zopakovat také výlet na Sněžné. Sledujte proto 
webové stránky MKS Adamov, kde informaci k 
výletu najdete.

• Pozvánku na koncert skupiny Poutníci najde-
te na samostatném plakátu.

• První pozvánka pro mateřské školy v Adamo-
vě i zájemce z řad rodičů s dětmi je na „Dopoled-
ne s pohádkou“, při které se setkáte s Písničkový-
mi tetinami Matyldou a Klotyldou. V představení 
si budete zpívat a povídat o podzimu.
Akce se koná 15. září 2022 od 8:45 hodin ve Spo-
lečenském centru MKS Adamov na Horce a od 
10:30 hodin v sále MKS na Ptačině. Vstupné 50 
Kč.
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• Aleš Svoboda, znalec brněnského podzemí 
bude ve svém poutavém povídání pokračovat 
15. září 2022 v sále MKS od 17:15 hodin. Tento-
krát společně navštívíme ulici Českou a Solnič-
ní. Vstupné: 50 Kč.

• Také pozvánku na představení „Domácí štěs-
tí hned“ s Ivou Hűttnerovou, Míšou Dolinovou a 
Davidem Suchařípou najdete na samostatném 
plakátě. (19. září 2022)

• Novou divadelní sezonu 2022–23 zahájíme v září 
2022 zájezdem do Městského divadla Brno na před-
stavení „Devět křížů“ 28. září 2022. Začátek předsta-
vení je v 18:00 hodin.
Muzikál Devět křížů napsaný speciálně pro MDB vyprá-
ví starou moravskou legendu o ukrutném činu, který se 
podle kronik odehrál kolem roku 1540 v malé vísce ne-
daleko Velké Bíteše. Statkář z Hlubokého při své cestě 
z Bíteše z trhu domů najde bezvládné tělo muže. Odve-
ze jej domů a mladý cizinec – uherský koňský handlíř 
– se díky tomu za nějaký čas zotaví. Zamiluje se do 
statkářovy dcery Elišky, avšak otec nechce o vdavkách 

ani slyšet. Cizinec zaváže Elišku slibem věrnosti a od-
jíždí, aby v Uhrách prodal své statky a s penězi se vrátil 
pro svoji nevěstu. Čas však plyne a Luka se nevrací. 
Eliška tak podlehne naléhání otce a ostatních, aby se 
provdala za mlynářova syna. Ve svatební den se vrací 
Luka z Uher a brzy se dovídá o veselce. Šílený vztekem 
přísahá pomstu, kterou nakonec společně s hajným 
Kudlou vykoná. Spolu vyčkají na svatební průvod na 
cestě poblíž Hlubokého a ukončí život svatebčanů 
včetně statkáře, Elišky a dalších. Nakonec sprovodí 
ze světa svého druha i sebe. Když doběhnou ostatní 
svatební hosté, vidí strašný výjev. Devět mrtvých těl. Na 
jejich památku pak na místě strašného zločinu vztyčí 
devět křížů, aby tento příběh velké lásky a velké zášti 
nikdy z hlíny vysočiny nevyvanul.

Na říjen připravujeme:
20. 10. 2022 – Koncert v rámci Světelského pod-
zimu v Adamově: Javory – sourozenci Ulrychovi.

Soutěž o nejzajímavější snímek z letošní dovolenéSoutěž o nejzajímavější snímek z letošní dovolené

DOVOLENÁ 2022DOVOLENÁ 2022
Určena pro děti i dospěléUrčena pro děti i dospělé

Do 16. 9. 2022 doručte na adresu MKS Do 16. 9. 2022 doručte na adresu MKS 
Adamov (Opletalova 22) 1-3 fotografie Adamov (Opletalova 22) 1-3 fotografie 

z vaší dovolené.z vaší dovolené.
            

Fotografie označte jménem, adresou,  Fotografie označte jménem, adresou,  
kontaktem na vás a můžete přidat vtipný kontaktem na vás a můžete přidat vtipný 

komentář k jednotlivým snímkům. komentář k jednotlivým snímkům. 
              
 Výherce soutěže vyberete vy –  návštěvníci  Výherce soutěže vyberete vy –  návštěvníci 

MKS, kde budou fotografie vystaveny MKS, kde budou fotografie vystaveny 
v druhé polovině září t. r. v druhé polovině září t. r. 
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Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22
19. září 2022 v 18:00 hodin v sále MKS Adamov, vstupné: 220 Kč

Rezervace vstupenek na tel. 607 518 104 nebo e-mailu mks@mks-adamov.cz
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8. září 2022               8. září 2022               
sál MKS Adamov, sál MKS Adamov, 
Opletalova 22Opletalova 22
začátek v 18:00 h.začátek v 18:00 h. POUTNÍCIPOUTNÍCI

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
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Ze sportu

Ze školních tříd
Tři čuníci na cestách
aneb divadlo pro předškoláky z MŠ Jilemnického

Asi před dvěma měsíci jsme se rozhodli, že v rámci 
hudební výchovy nacvičíme divadlo pro školku. To di-
vadlo je o třech čunících na cestách. Nejdříve jsme se 
naučili české písničky k městům, kterými čuníci prošli. 
Potom jsme se k písničkám naučili divadlo. 

Napsala: Linda Petříková

Všechno to probíhalo tak, že jsme si rozebrali pís-
ničky a rozdělili jsme se do skupin. V každé skupince 
jsme dostali papírek s klíčovými slovy a nakreslili jsme 
si obrázek vyjadřující děj písničky. Potom jsme zača-
li nacvičovat. V naší skupince jsme měli písničku Na 
tom pražským mostě. Já jsem hrála konvalinku. Jak 
jsme to měli nacvičené, šli jsme to zahrát do školky. Na 
to jsme se těšili nejvíc. Přišli jsme tam, nachystali jsme 
se a začalo představení. Bylo to fajn, dětem se to líbilo 
a hodně tleskaly.   

Napsala: Klára Odehnalová

Pohádka začala tak, že tři čuníci řekli něco o naší pla-
netě a o tom, že obešli celý svět (chodili jsme postupně 
na scénu s vlajkami a říkali věty v jazycích jednotlivých 

zemí). Já jsem říkala „Hallo, ich komme aus Österre-
ich = Ahoj, já jsem z Rakouska.“ A pak chodili čuníci po 
městech naší republiky a o těch, která navštívili, jsme 
hráli představení s písničkou. Dětem se to moc líbilo, 
některé dokonce zpívaly.  

Napsali: Julie Justová a Svatopluk Šlechta

Na scénu jsme šly s  Magdou Strakovou a Vendy 
Mazurovou za sebou jako tři čuníci. Celá třída zpíva-
la stejnojmennou písničku Jarka Nohavici a text jsme 
prolínali písničkami o městech. První zastávka byla 
v Domažlicích. Až nám nezbyly sloky čuníků, zahrála 
jednu sloku Tereza Ambrožová na zobcovou flétnu a 
dvě písničky o městech Oliver Bychler na kornet. 

Napsala: Thelma Skotáková

Dětem jsme formou písniček představili města: Do-
mažlice, Rokycany, Praha, Kolín, Hradec Králové, Boši-
lec, Kutná Hora, Frýdek Místek a Beskydy. Myslím, že 
jsme si to všichni užili a dlouhé nacvičování stálo za to. 
Děti některé písničky hádaly a moc si to užily. Paní uči-
telky to taky moc chválily a děkovaly nám za divadlo. 

Napsala: Tereza Ambrožová

Na základě slohových prací žáků 5. B 
zpracovala: Mgr. Eva Zouharová 

Fenomenální úspěch 
seniorských hráčů spolku FENYX

Mistrovství České republiky v pétanque trojic věko-
vé kategorii 55+ se uskutečnilo 30. 7. 2022 ve spor-
tovním areálu pétanquového spolku SKP Hranice 
VI.- Valšovice. 

Po slavnostním zahájení a přivítání všech účastní-
ků zazněla státní hymna. 

Hrálo se na čtyři kola s postupem ze základní sku-
piny do KO osmičky. 

Spolek FENYX Adamov měl zastoupení v týmu Va-
lová Hana, Němec Jiří a Hromek Jiří.

V prvním kole byl našemu adamovskému týmu na-
losován tým Pavla Bureše z Litovle, tento jasný favorit 
byl přímo zaskočen dobrou hrou naší trojice hráčů a 
výsledek bylo naše vítězství 13 : 10. 

Ve druhém kole jsme hráli proti týmu Jiřího Karás-
ka z Krumsína a opět vítězně v poměru 13:9. Ve třetím 
kole našim hráčům los přidělil tým manželů Krenčino-
vých z Kulové Osmy Praha . FENYX tento tým porazil 
s úspěšným výsledkem 13:5. 

Touto výhrou měl tým Adamova už jistou účast v 
postupu do osmičky nejlepších.  

V závěrečném kole se utkal FENYX s týmem Petra 
Stokláska ze spolku Fňáky Brno. 

Po napínavém souboji  potvrdili adamovští hráči 
svoji úspěšnou hru vítězstvím 13:12. 

Po základní části turnaje se náš tým umístil na dru-
hém místě se čtyřmi vítězstvími, což byl pro mnohé 
favority tohoto mistrovství překvapivý výsledek. 

Ve vyřazovací části narazili naši hráči na tým, s kte-
rým se už utkali v základní skupině. 

Byl to tým vedený Petrem Stokláskem. V tomto roz-
hodujícím zápase, kdy se skóre neustále přesouvalo 
z jedné strany na druhou a diváci se zájmem přihlí-
želi této hře, zvítězil náš tým posledním náhozem,už 
po časovém limitu 70 minut 12 : 11.  Toto vítězství 
znamenalo pro tým FENYX posun do semifinále, kde 
se utkal s domácím týmem Valšovic. Bohužel s tímto 
týmem poprvé na tomto mistrovství FENYX prohrál.  

V závěrečném souboji o třetí místo adamovští hrá-
či podlehli týmu Miroslava Krpce z Krumsína  po sta-
tečném boji 6 : 13. Tým FENYX  celkově skončil v silné 
konkurenci hráčů přední části celorepublikového žeb-
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ADAMOVE, TUŽ SE!

ZAPOJTE SE S NÁMI DO PROJEKTU V RÁMCI EVROPSKÉHO TÝDNE SPORTU

SOBOTA  |  24. 9. 2022  |  16:00  

NEDĚLE  |  25. 9. 2022  |  OD 10:00  

DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI
HÝBEME SE S CVIČEBNÍM NÁČINÍM

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S FLORBALEM PRO DĚTI

TJ SOKOL ADAMOV

 SRAZ U SOKOLOVNY

POCHOD SE STANOVIŠTI
PRO CELOU RODINU

T.J. SOKOL ADAMOV VÁS ZVE NA AKCI

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROGRAMU NA FB STRÁNKÁCH A NA STRÁNKÁCH MĚSTA ADAMOVA

AKCE JE POŘÁDÁNA VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM ADAMOV

TJ SOKOL ADAMOV NOHEJBAL & VOLEJBAL
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Volnočasové aktivity
Zápis a nábor dětí do KOLA

CHCETE, aby se 
Vaše děti naučily tan-
čit, zpívat, malovat již 
od útlého věku? CHCE-
TE, aby Vaše děti vy-
stupovaly   na veřej-
ných vystoupeních ve 
městě a všechno s 
radostí a chutí?  Přijď-
te s nimi do spolku 
KOLO–KOLO, kde se 
postupně vše naučí.

 Nabízíme:
Školku /7:15–15:30/ pro děti od 2 let s možností vy-
brat si jen některé dny v týdnu podle Vás.
Výtvarný kroužek v pondělí od 15:45–17:00, pro děti 
od 3 let /bez rodičů/
Taneční kroužek  ve čtvrtek od  15:45–16:45,  pro 
předškoláky a 1.–2. tř.
Taneční přípravka v úterý od 16:00–16:45, pro děti 
od 3 let /bez rodičů/
Moderní výrazový tanec  v úterý  16:45–18:15 pro 
I.–II. stupeň ZŠ
Hernička pro rodiče a jejich děti ve středu a pátek 
od 16:00 hod.
www.kolokoloadamov.cz
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logo.pdf   7.1.2017   12:26:24

říčku na celkově úžasném čtvrtém místě. 
Je opravdu potřeba ocenit adamovské hráče za 

skvělou týmovou spolupráci v opravdu těžkých pod-
mínkách, kdy se bojovalo na rozmáčených hřištích za 
vytrvalého deště.  

Už samotným pohledem na fotografie a výsledko-
vou listinu je zřejmé, kdo postoupil mezi nejlepších 
osm. 

Náš tým FENYX se navíc umístil na prvním místě, 
co se týče věkového průměru, kdy rozdíl některých 
soupeřů byl až 15 a více roků!  

Tým FENYX odehrál 7 zápasů více jak hodinových 
kol, z toho pět vítězných a utržil jen dvě porážky. 

Není proto divu, že ke konci dne už některým po-
malu docházely síly, ale čtvrté místo na celorepubliko-
vém turnaji je přímo senzací v českém pétanquovém 
sportu a adamovským borcům lze jenom pogratulo-
vat ke skvělému výsledku.

Je pravdou, že někteří účastnici tohoto celorepubli-

kového mistrovství na začátku turnaje neznali spolek 
FENYX Adamov, nyní však už dobře vědí, že jsou to 
velcí bojovníci, kteří si letos ve Valšovicích zažili svůj 
velký DEN. 

Prezident spolku FENYX pétanque Adamov 
Jiří Hromek

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

 » Vycházka Drahanská vrchovina
Vycházka se uskuteční v sobotu 10.9.2022
Délka vycházky: 9 km
Trasa: Krásensko – Cupík – Rychtářov
Terén: zvlněný, asfalt
Tam: xS2C Adamov 8.04 hod., Bus č.231 Blan-
sko 8.43 hod.
Zpět: Bus č.750 Rychtářov 13.25 hod., Bus č.157 
Vyškov, aut. nádraží 14.40 hod.
Jízdenka IDS JMK tam: 4 zóny, zpět: 5 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 » Vycházka Jede Kudrna okolo Brna 2022
53. ročník setkání turistů a mezinárodní pochod 
IML
Vycházka se uskuteční v sobotu 24.9.2022
Délka vycházky: 10 km
Trasa: dle propozic pořadatele
Terén: zvlněný
Tam: xS2D Adamov 7.31 hod., Brno hl. nádr. 
tram. č.10 v 8.39 hod.
Zpět: tram. č. 10 Brno Zoo
Jízdenka IDS JMK: 4 zóny
Vycházku vede: Marie Tejkalová
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Nábor dívek do taneční skupiny 
moderního tance v KOLE

Na konci školního roku se dívky moderního tance 
z KOLA zúčastnily taneční soutěže SUMMER DAN-
CE BOSKOVICE 2022 a obsadily dvě druhá a jedno 
čtvrté místo s choreografiemi „Zatancuj si se mnou“, 
„Vločka“ a Voda“. Rády by přivítaly ve svých řadách 
další tanečnice. Jestli máš zájem, se hýbat pro radost 
a s chutí, přihlas se k nám a pokud si nejsi jistá, zda 
to zvládneš, vše tě naučíme. Vystupujeme na veřej-
ných vystoupeních ve městě a děláme radost sobě, 
rodičům i všem, co nám drží palce. Taneční hodiny 
probíhají vždy v úterý 16:45–18:15. Tančíme a dělá-
me to hlavně pro sebe a nejedeme na výkon, často se 
smějeme a bavíme se tancem. Naše hodina začíná 
taneční rozcvičkou, pak se učíme taneční vazby a im-
provizace , tančíme i s rekvizitou a na závěr je akro-
bacie a protahování. Pokud se ti naše nabídka líbí a 
nechceš čas trávit jenom u počítače, neváhej a přijď 
za námi od září do hodiny. Najdete nás na Mírové ulici 
493, směrem po silnici na Blansko po pravé straně.

Všechny zájemce srdečně zveme.

Děti z KOLA věnovaly hračky 
na Madagaskar...

Před prázdninami se vypravil Petr Sabol na 
výpravu na Madagaskar. Oslovil děti z Kola, zda 
by nevěnovaly pár hraček chudým dětem na Ma-
dagaskaru. Opravdu pár, aby se mu vešly do kuf-
ru. Bylo to milé a hezké, tak jsou naše pastelky 
v jejich škole a panenky v rukách holčiček, které 
snad ani takové nikdy neviděly. Na fotce je vidět 
i jejich škola. Važme si toho, co máme, a Petrovi 
děkuji za zprostředkování zážitků.

za spolek Mgr. Katerina Prudíková

Inzerce
• MALBY 21,- Kč/m2, nátěry dveří 450,- Kč/

ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., 
ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, SÁDROKAR-
TONY, PODLAHY, ELEKTŘINA, PLYN A VODA. 
Tel. 606 469  316, www.maliribrno-hezky.cz. 
Živnostníci pro ADAMOV a okolí, platba hotově 
= SLEVA 250,- Kč!

• 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.
• Prodej jablek podzimních a zimních (6 -10 

Kč/kg), možnost objednat předem. ADAMOV 
– KOLONKA, Fibichova 4. Tel.: 604  494  979, 
722 965 137

• Kdo daruje za odvoz nebo za cenu dle do-
mluvy starší funkční televizi se set-top boxem a 
starší funkční automatickou pračku s horním pl-
něním. Děkuji, tel.: 739 564 504.

• Koupím garáž na ulici Fibichova. kontakt: 
776714224.
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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
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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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www.realityhynstova.cz

S me tan ova 6
678 01 Bl anSko

obchodní centrum ježek

Ing. SIlvIe  Hynštová      +420 775 582 092

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

využijte dlouholetých zkušeností.PC SERVIS ADAMOV         
 SERVIS A OPRAVY POČÍTAČŮ 
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA POČÍTAČŮ                                       
 ZÁLOHA A OBNOVA DAT                                             
 INSTALACE SOFTWARE 
 SÍŤOVÉ SLUŽBY 

              KONTAKTUJTE NÁS ÚTERÝ AŽ PÁTEK  OD 12:00-20:00  

     720 163 032 

     PCSERVISADAMOV@GMAIL.COM 

     WWW.ADASERVIS.WEBNODE.CZ 


