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Informace změsta Adamov
přímo doVašeho telefonu!

Stáhněte si
mobilní aplikaci:

kresba Alexandrovy rozhledny od Denise Dvořáčka
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Termín konání Akce Pořadatel
Ne 2. 10. 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - SK Jedovnice FK Adamov
Po 3. 10. 16:00 Týden knihoven (do 7. října) MKS Adamov
Po 3. 10. 18:15 Zahájení kurzu pilátes s Luckou MKS Adamov
Út 4. 10. 14:00 Oslava Dne seniorů formou vlastivědného výletu MKS Adamov

Út 4. 10. 17:30 Za Adamov čistější Komise podpory 
komunitního života

St 5. 10. 17:45 Ukázka připravovaného kurzu jógy MKS Adamov
Čt 6. 10. 16:30 Vítání prvňáčků ve školních lavicích MKS Adamov
Pá 7. 10. 17:45 Výstava k Týdnu knihoven MKS Adamov

So 8. 10. 8:04 Vycházka Drahanská vrchovina 2/5 Spartak Adamov, z. s., 
oddíl turistiky

Ne 9. 10. 14:30 Výstava: Veronika Hudcová „Když dub obejme břízu“ MKS Adamov

Po 10. 10. 16:30 Beseda a autorské čtení se spisovatelkou 
M. Fišarovou MKS Adamov

Čt 13. 10. 17:15 Promítání filmu Jednotka int. života spojené s 
besedou MKS Adamov

Ne 16. 10. 15:00 Fotbal muži: FK Adamov - SK Doubravice n. 
Svitavou FK Adamov

St 19. 10. 17:30 Přednáška: Pobaltí a město choulostivého názvu MKS Adamov
Čt 20. 10. 17:30 Javory Beat v adamovském kostele MKS Adamov

So 22. 10. 8:20 Vycházka Drahanská vrchovina 3/5 Spartak Adamov, z. s., 
oddíl turistiky

Po 24. 10. 17:15 "BABSKÉ RADY NA CELÝ ROK" – Beseda k nové 
knize J. Vykoupilové MKS Adamov

Pá 28. 10. 18:00 Zájezd do JD Brno na operu: PRODANÁ NEVĚSTA MKS Adamov
Ne 30. 10. 14:00 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice 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

Informace o výluce
Průběh a harmonogram prací:

• rámcově v souladu s časovým plánem výstavby,
• stále se objevují dotazy či zvěsti, že se nestíhá 

apod.; objektivně není stále žádná informace ze 
všech navazujících staveb, že by vlaky neměly v pro-
sinci 2022 dle plánu jezdit (návrh nových jízdních řádů 
je již na webu Správy železnic – dokončovací práce 
celý projekt předpokládá do cca konce poloviny roku 

2023; aktuálně je tato informace potvrzena od koor-
dinátora IDS JmK; vlaky EC/IC budou jezdit až do po-
loviny roku 2023 jinou trasou z důvodu rekonstrukce 
uzlu Pardubice.

Důležité
• souhrn aktuálních informací k  organizaci výlu-

kové dopravy vždy na internetové webové stránce:     

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova

Na 23. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
konaném dne 12. 9. 2022 Zastupitelstvo města Ada-
mova vzalo na vědomí zápis z 22. jednání Finančního 
výboru, které se konalo dne 7. 9. 2022, a zápis z 15. 
jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 31. 
8. 2022.

Zastupitelstvo města Adamova neschválilo záměr 
prodeje pozemků parc. č. 140, 137, 146/3 a st. 1/3 
v k.ú. a obci Adamov.

Bylo  schváleno poskytnutí dotace v rámci dotač-
ního programu pro poskytování dotací pro přímou 
podporu sportu a tělovýchovy FK Adamov, z. s., Šip-
kovému klubu Adamov, spolku, FENYXi  Pétanque 

Adamov, z. s., Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, 
Spartaku Adamov, z. s., Judo Klubu Samuraj Adamov, 
základní organizaci MSKS – kynologický klub a Ajetu 
Adamov, z. s.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo Dodatek 
č. 5 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování ces-
tovních náhrad.

Následně bylo schváleno přijetí neinvestiční účelo-
vé dotace ve výši 212.000 Kč na úhradu výdajů vznik-
lých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev 
obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2022.

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2022.
Na závěr bylo schváleno poskytnutí neinvestiční do-

tace ve výši 500.000 Kč z rozpočtu města Adamova 
Tělocvičné jednotě Sokol Adamov na projekt „Oprava 
copilitových stěn – sportovní hala na ul. Osvobození“.

https://www.idsjmk.cz/vvv2021.html,
• silnice Adamov – Bílovice nad Svitavou – moni-

torování komunikace pokračuje, jak stavbou, tak kra-
jem,

• 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.

Aktuálně:
• další možné uzavírky tunýlku na Ptačinu – k úpl-

ně 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 kanalizace/
odvodnění a souvisejících prací v tunýlku – oprava na 
tomto místě bude pokračovat v blízké době,

• řeši 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; aktuálně je dohodnuto 
grafické provedení stěn, drtivá většina betonových 
stěn bude ozeleněna popínaými rostlinami, dořešují 
se částí, kde jsou např. majetkoprávní kolize.

Stále platí:
• organizace dopravy v  přednádražním prostoru 

v následujícím období – od 1. 9. 2022 do 10. 12. 2022 
v provozu nová lávka, dočasně přesunuta autobuso-
vá zastávka směr Ptačina do provizorního nového 
zálivu, pokladna ve výpravní budově,

• tunýlek u A.Centra – do zbudování nového tunýl-
ku – neprůjezdný a neprůchodný; předpoklad mož-
nosti užívat tunýlek dle harmonogramu 10/2022,

• stav komunikace Nádražní v majetku JmK – po-
žadováno sledování stavu vozovky a operativní opra-
vy výtluků či propadených vpustí v době stavby – zů-
stává ve sledování,

• 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 komuni-
kací v majetku města dotčených stavbou - bude řeše-
no v době poslední fáze rekonstrukce – ve sledování 
– foto/video pasportizace proběhla před stavbou – 
zůstává ve sledování.

Z dotazů občanů:
• jak to bude s dostupností MHD při předpokláda-

né časové náročnosti přechodu od MHD do vlaku – 
koordinátor a zaměstnanci města pracují na jízdním 
řádu, který toto má zohledňovat,

• kde bude umístěn štítkovač lístků – na nástupiš-
tích i u výpravní budovy.

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

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

https://www.idsjmk.cz/vvv2021.html
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Z jednání Rady města Adamova
Na 74. jednání Rady města Adamova konaném 

dne 3. 8. 2022 Rada města Adamova vzala na vě-
domí zápis z 18. schůze Likvidační komise, která se 
konala dne 22. 6. 2022.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 4 ke 
Směrnici pro činnost městského kamerového dohlí-
žecího systému.

Dále byla schválena prodejní cena kalendáře měs-
ta Adamova na r. 2023 ve výši 88 Kč.

Následně byla vzata na vědomí změna rozpisu roz-
počtu č. 7/2022 a schváleno Rozpočtové opatření č. 
6/2022.

Rada města Adamova schválila přijetí neúčelového 
příspěvku pro město Adamov ze státního rozpočtu ve 
výši 9.737,34 Kč, určeného ke zmírnění dopadu pokle-
su daňových příjmů obcí.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí 
Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města 
Adamova za rok 2021.

Na 75. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 29. 8. 2022 Rada města Adamova vzala na vědo-
mí zápis z 39. zasedání Kulturně informační komise, 
které se konalo dne 15. 8. 2022, a zápis z 13. zasedá-
ní Sportovní komise, které se konalo dne 11. 8. 2022.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 4 k ná-
jemní smlouvě č. 4/2003 s firmou Mendelova univer-
zita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno na prodlou-
žení doby nájmu na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 
2027 na pronájem pozemků p. č. 280/3, 284/4, 588 
v k. ú. a obci Adamov.

Dále bylo schváleno spolupodílení na konání spor-
tovní akce „Adamove, tuž se!“, konané ve dnech 24. 9. 
2022 – 25. 9. 2022, a kulturní akce „Zažít město jinak“, 
která se bude konat 17. 9. 2022.

Dále Rada města Adamova projednala novou 
žádost po změně projektové dokumentace o vydá-
ní souhlasu ke stavbě „"OPRAVA HYDROIZOLACE 
A VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ U BYTOVÉHO DOMU, 
KOMENSKÉHO 310, ADAMOV, K.Ú. ADAMOV, P.Č. 
334 A 215/3" a vydala souhlas k této stavbě.

Byl schválen zápis do kroniky města Adamova za 
rok 2021.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 2/2022 
k obchodní smlouvě č. P/1005235 o úpravě cen po-
skytovaných služeb mezi městem Adamov a firmou 
Kvasar, spol. s r.o.

Následně Rada města Adamova v souladu s usta-
novením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, schválila žádost ředitele školy ze dne 
26. 8. 2022 o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků 
o 4 děti pro každou třídu ZŠ a MŠ Adamov, Komen-
ského 4.

Na závěr Rada města Adamova schválila program 

23. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které 
se bude konat v pondělí 12. září 2022.

Na 76. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 12. 9. 2022 Rada města Adamova vzala na vědo-
mí zápis z 11. zasedání Komise podpory komunitního 
života, které se konalo 29. 8. 2022, a vzala na vědomí 
zápis z 19. schůze Likvidační komise, která se konala 
29. 8. 2022.

Rada města Adamova schválila poskytnutí věc-
ných darů v rámci akce organizované Komisí podpo-
ry komunitního života s názvem „Zdravé vaření na ZŠ 
Adamov“ dle zápisu.

Dále byla projednána a  vzata na vědomí Zpráva 
o hodnocení předložených nabídek ze dne 5. 9. 2022 
na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce Domu 
služeb, Družstevní 1, Adamov – přední trakt“, ná-
sledně schválila nejvýhodnější nabídku na realizaci 
zakázky „Rekonstrukce Domu služeb, Družstevní 1, 
Adamov – přední trakt“ od společnosti Gama J+P, 
s.r.o., a schválila Smlouvu o dílo na realizaci zakázky.

Rada města Adamova schvaluje Sazebník úhrad za 
zřizování služebnosti na nemovitém majetku ve vlast-
nictví města Adamova s účinností od 1. 10. 2022.

Byly schváleny stavební záměry „Adamov, Komen-
ského, DS NN, Finda“ a „Adamov, Ronovská 1, přípoj-
ka NN“.

Následně byly schváleny smlouvy o  smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti mezi městem Ada-
mov a společností EG.D, a.s., a smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Adamov 
a Petrem Burianem a Michalem Mercem.

Rada města Adamova vzala na vědomí pořadí ža-
datelů o byt v bytovém domě na ulici Komenského 
6, Adamov, sestavené pověřenou pracovní skupinou 
dne 6. 9. 2022, a schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 
01/2022/B k bytu č. 44 na ulici Komenského 6 v Ada-
mově se žadatelem umístěným na 1. místě v sesta-
veném pořadí.

Na závěr byla vzata na vědomí změna rozpisu roz-
počtu č. 8/2022 a schváleno položkové znění Roz-
počtového opatření č. 7/2022.

 Zprávy z matriky
V sobotu dne 17. září 2022 proběhlo na Měst-

ském úřadě v Adamově vítání občánků. Do života 
byly přivítány tyto děti:
  2. 3. 2022  Viktorie Dvořáková
  3. 5. 2022  Denisa Kozohorská
27. 5. 2022  Zora Bláhová
  3. 6. 2022  Anna Jiráčková
18. 6. 2022  Viktorie Eva Blažková
  2. 7. 2022  Mariana Černá
11. 7. 2022  Dominika Holá
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Blahopřejeme
  3. 9. 2022  Anna Brožová, 75 roků
  7. 9. 2022  Vlasta Hurtová, 83 roky
10. 9. 2022  Ladislava Procházková, 70 roků
10. 9. 2022  Miroslav Kristek, 80 roků
15. 9. 2022  Josef Hanák, 85 roků
17. 9. 2022  Alena Osičková, 70 roků
18. 9. 2022  Olga Svobodová, 70 roků
18. 9. 2022  Rudolf Hamerský, 81 rok
19. 9. 2022  Pavla Hasmandová, 80 roků
22. 9. 2022  Dušan Vlček, 70 roků
23. 9. 2022  Marie Kotasová, 81 rok
23. 9. 2022  Eva Lipková, 86 roků
24. 9. 2022  Jaroslav Zábranský, 83 roky
25. 9. 2022  Alenka Šimková, 90 roků
25. 9. 2022  Lubomír Buchta, 93 roky
27. 9. 2022  Zdenka Novotná, 84 roky
29. 9. 2022  Marie Suchá, 70 roků

Úmrtí
18. 8. 2022  Božena Mikešová, roč. 1937
18. 8. 2022  Alena Pražáková, roč. 1951 
24. 8. 2022  Věra Koubková, roč. 1952 
  3. 9. 2022  Karel Pásek, roč. 1937

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události z června, července a srpna 2022 
konkrétně:

• Těžké období života může někdy zaskočit každé-
ho z nás a je jen otázkou náhody či zejména všíma-
vosti okolí, zda se k nám adekvátní pomoc dostane 
včas. Takové případy se v Adamově udály hned tři. 
V prvním případě se o pomoc přihlásila mladá ma-
minka, která nezvládala výchovu svého dítěte. Mož-
ná jí partner s výchovou nepomáhal, možná v  tom 
byly i  jiné osobní důvody. Každopádně se svěřila 
svým nejbližším a  ti informovali strážníky. Strážníci 
se osobně k  mladé mamince dostavili, vyslechli si 
její těžkosti, nabídli pomoc a o věci informovali pra-
covníky OSPODu, kteří byli dále s ženou v kontaktu. 
Další žádost o pomoc přišla na linku 155, kdy se žena 
svěřila, že chce ukončit svůj život, a uvedla, na jaké 
adrese se nachází. Na místo ihned vyrazil strážník MP 
Adamov, který s ženou navázal kontakt. Přesvědčil ji, 
aby ho vpustila do bytu, kde ženu utišil do doby, než 
se na místo dostavila ZZS a ženu převezla k odbor-
né hospitalizaci. Posledním případem byl vyhrocený 
spor mezi partnery, který vyústil ve fyzické napadení 
a vyhrožování muže tím, že si „vezme život“. I zde byl 
na místě jako první strážník, který věc uklidnil a vyčkal 
na příjezd ZZS, která muže převezla k odbornému lé-
kařskému vyšetření.

• Občas si strážníci musí poradit i s nestandardním 

úkolem, jakým může být obyčejné hnaní zvířat. Přes-
něji řečeno dvou prasat a jedné kozy. Ano, této čin-
nosti se strážníci opravdu opakovaně věnovali, jelikož 
hospodářská zvířata utekla z nedaleké „farmy“. Kozu 
se strážníkům podařilo odchytit, ale s prasaty byl pro-
blém, přeci jen mají svoji hlavu a jak říká majitel,  jdou 
jen za žrádlem. I on sám je musel zpět do ohrady na-
lákat na pečivo.

• Se starostí o svoji matku se na strážníky obrátil 
muž, který se k ní nemohl dostat do bytu. Klíče byly 
zastrčeny v zámku zevnitř a z bytu se ozývalo slabé 
sténání. Strážník neváhal a za spolupráce sousedky 
se přes balkon dostal dovnitř do bytu, kde našel ženu 
ležet v koupelně na zemi. Žena byla při vědomí, vzhle-
dem k pokročilému věku upadla a nemohla se zved-
nout. Bylo podezření, že si při pádu způsobila zranění, 
a proto byla na místo ihned přivolána ZZS. Žena byla 
poté převezena k vyšetření. Děkujeme tímto pohoto-
vé sousedce za poskytnutí vlastního balkonu.

• Za uplynulé období byli strážníci dvakrát přivoláni 
na pomoc osobě v přímém ohrožení života selháním 
základních životních funkcí. V obou případech stráž-
níci zahájili nepřímou srdeční masáž a  po příjezdu 
JSDH Adamov i  prostřednictvím AED. Bohužel ani 
v jednom případě nedošlo k obnovení základních ži-
votních funkcí a došlo k úmrtí osoby.

• Novou zábavu si vytipovala pro strážníky ze za-
čátku neznámá osoba, která na zdi vytvářela sprejem 
nápisy typu PUNX NOT DEAD apod. V první fázi byly 
nápisy ihned přetřeny, ale bohužel se začaly objevovat 
znovu. Strážníci se tedy začali věcí intenzivně zabývat 
a podařilo se jim chytit pachatele bezprostředně po 
činu, dokonce měl u sebe i barevné spreje. Pachatel, 
s veškerou svojí malířskou výbavou, byl poté předán 
hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření.

Za uvedené období strážníci dále řešili:
• vypátrání osoby, která odešla z  nemocnice bez 

řádného vyšetření – osoba předána PČR,
• vypátrání osoby, která utekla z  psychiatrické lé-

čebny – osoba předána PČR,
• hádku muže s ostrahou ČD na lesní cestě Svitav-

ská,
• krádež v OD Albert,
• spor mezi osobami blízkými, kdy syn se choval 

hrubě ke své matce,
• poškozená skleněná výplň dveří u  rodinného 

domu v době, kdy byli majitelé na dovolené,
• střet kamionu s mužem – bez vážného zranění
• asistence u tří dopravních nehod – bez vážného 

zranění.

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov
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Události ve městě
Výsledky voleb do 
zastupitelstva města
Volby se konaly ve dnech 23. a 24. října 2022.
Počet oprávněných voličů celkem: 3 556
Počet voličů, kterým byly vydány obálky: 1 529
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 1 522
Celkový počet platných hlasů: 20 399
Volební účast vyjádřená v procentech: 43,00 %

Tabulka č. 1: Počet získaných hlasů celkem

Číslo a název volební strany / pořadí zvolení Jméno Věk
Pořadí 

na hlas. 
lístku

Získaný 
počet 
hlasů

1 Sdružení nezávislých kandidátů / 1 Bc. Roman Pilát, MBA 47 1 1 147
1 Sdružení nezávislých kandidátů / 2 Ing. Petr Kupka, MBA 43 3 994
1 Sdružení nezávislých kandidátů / 3 PhDr. Jaroslav Budiš 72 4 906
1 Sdružení nezávislých kandidátů / 4 Mgr. Jana Burianová 66 2 903
1 Sdružení nezávislých kandidátů / 5 Ing. Vladimír Bílý 48 5 815
1 Sdružení nezávislých kandidátů / 6 Jiří Baisa 64 6 762
1 Sdružení nezávislých kandidátů / 7 Kamil Vašíček 51 7 800
1 Sdružení nezávislých kandidátů / 8 Vladimír Suk 60 8 827
1 Sdružení nezávislých kandidátů / 9 Miroslav Svědínek 64 9 738
1 Sdružení nezávislých kandidátů / 10 Pavel Jirků 52 10 775
2 Občanská demokratická strana / 1 Jiří Němec 53 1 489
2 Občanská demokratická strana / 2 RNDr. Karel Truhlář 71 2 369
3 KDU-ČSL / 1 PharmDr. Jana Novotná 53 1 263
4 Komunistická strana Čech a Moravy / 1 Mária Koudelová 72 5 163
5 SNK KRK Adamov / 1 Romana Vespalcová 50 3 217

Číslo a název volební strany Jméno Věk
Pořadí 

na hlas. 
lístku

Získaný 
počet 
hlasů

1 Sdružení nezávislých kandidátů Aneta Uhlířová 34 11 720
2 Občanská demokratická strana Mgr. Lenka Dohová 42 3 321
3 KDU-ČSL Mgr. Helena Ličková 44 7 205
4 Komunistická strana Čech a Moravy Vít Dáňa 65 2 157
5 SNK KRK Adamov Petr Kubíček 50 1 191

Č. Volební strana Počet 
hlasů

Počet 
hlasů 
v %

1 Sdružení nezávislých 
kandidátů 12 072 59,18

2 Občanská 
demokratická strana 2 986 14,64

3 KDU-ČSL 2 251 11,03

4 Komunistická strana 
Čech a Moravy 1 625 7,97

5 Sdružení nezávislých 
kandidátů KRK ADAMOV 1 465 7,18

Tabulka č. 2 Zvolení členové zastupitelstva

Tabulka č. 3 Náhradníci (první z každé strany)

Podrobnější informace na webu www.volby.cz.

https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6201&xobec=581291&xstat=0&xvyber=0
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Namaluj novoročenku
Kulturně informační komise vyhlašuje soutěž 
„Namaluj novoročenku města Adamova“. Cí-
lem soutěže je dát dětem příležitost namalovat 
novoročenku, která bude symbolizovat město 
Adamov. Vítězný obrázek bude použit jako pod-
klad pro oficiální novoročenku roku 2023 města 
Adamova.

Podmínky:
• soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 

3 do 15 let, formát obrázku A4, na  zadní straně 
musí být čitelně uvedeno jméno a věk dítěte, kon-
takt na odpovědnou osobu,

• obrázek musí být doručen nejpozději do 15. 
listopadu 2022 do 10 hodin na podatelnu MÚ 
Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov,

• výše uvedené údaje jsou MÚ Adamov po-
skytovány za účelem soutěže „Namaluj novo-
ročenku“ a  k  případnému zkontaktování vítěze 
soutěže. Údaje nebudou poskytovány třetím 
osobám ani nebudou podléhat automatizované-
mu zpracování a profilování. Zveřejněny na webu 
města, v  Adamovském zpravodaji nebo dalším 
tisku,budou v rozsahu jméno + věk autora obráz-
ku. Po  vyhlášení vítěze nebudou tyto údaje dále 
zpracovávány. Zasláním obrázku do  soutěže od-
povědný zástupce souhlasí se zveřejněním ob-
rázku s údaji ve výše zmíněném rozsahu. Tento 
souhlas může vzít kdykoliv zpět.

• Vítězného autora odměníme a jeho novoro-
čenku zveřejníme v  prosincovém vydání Ada-
movského zpravodaje.

Zájezd STP 2022
Každý rok, tak i  letos, realizovalo místní STP zá-

jezd, tentokráte do Litomyšle a  Nových Hradů. 
Problém s  dopravou a  podjezdem tunýlku na Pta-
činu zvládl p. Radim Nečas z firmy Badoko Rudice.  
   Prohlídku Litomyšle jsme začali u Smetanova domu, 
kolem pedagogické školy a sochy Bedřicha Smetany 
a pomalu stoupali kolem památníku Aloise Jiráska 
na zámecké návrší. Cestou jsme si prohlédli piaristic-
ký kostel Nalezení sv. Kříže a pak už jsme obdivovali 
fasádu litomyšlského zámku s grafitovými psaníčky 
a lunetovými římsami s figurálními motivy ze Starého 
zákona. Odtud přes klášterní zahrady, se sochami Ol-
brama Zoubka, které lemují tamní jezírko, jsme kolem 
děkanského kostela Povýšení sv. Kříže sešli na Šanto-
vo náměstí s nejstarším evang. kostelíkem Rozeslání 
sv. apoštolů. Přes Toulcovo náměstí a Váchalovu ulič-
ku na Smetanovo náměstí, kde se nachází renesanč-
ní skvost Dům u Rytířů, a poslední zastávka byla stará 
radniční věž s městským orlojem a českým loktem.  
     V  podloubí měštanských domů na Smetano-
vě náměstí nebylo možné odolat a  nenakouk-
nout do některého obchůdku a  občerstvení. 
    Druhou zastávkou byl rokokový zámek v Nových 
Hradech, který je od r. 1997 v soukromém vlastnictví 
manželů Kučerových, kteří jej zakoupili od restituen-
tů. Zdevasovaný zámek na vlastní náklady opravili 
a  od roku 2001 začali provádět zámkem, který po 
celou dobu dále vylepšují. Vybavení zámku, které se 
nezachovalo většinově poskytlo Uměleckoprůmys-
lové muzeum v Praze. Celou  prohlídku nádherných 
zámeckých zahrad nám nakonec zhatilo počasí.  
  Přesto věříme, že všichni účastníci zájezdu byli spo-
kojení a rádi na zájezd vzpomínají. 

Ing. Jachan Jiří , předseda STP Adamov
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Zažít město jinak podruhé
Jako organizátorku mě na podruhé už ne-

překvapuje, ale pořád těší skvěla spolupráce 
s  městem Adamov, která se tento rok rozšířila 
i  o  finanční podporu, která umožnila oficiální 
uzavření ulice po dobu slavnosti a možnost při-
vítat v Adamově skvělé Mikro-teatro. Za to ještě 
jednou děkuji. Zbytek programu – DJ Jan Ko-
márek, tancování od Jitky Mozorové a autorské 
čtení Jany Šaňákové, byl bez nároku na honorář. 
Všichni chtěli podpořit akci, která se jim líbila 
a to si velmi cením.

Nepřestává mě dojímat chuť sousedů napéct, 
pomoct s  přípravami, poskytnout elektřinu, při-
pravit zábavu pro děti, hospodu pro sousedy. Vše 
zdarma, pro dobrý pocit z příjemného odpoledne 
v pospolitosti.

To se myslím povedlo, lidí přišlo přes nevlíd-
né počasí dost a  nálada byla příjemná. Počasí 

ovlivnilo večerní promítání dokumentu Svobodné 
děti, které se muselo přemístit do vnitřních pro-
stor, a nepovedlo se tak zaujmout větší množství 
diváků. Počasí velmi zkrátilo i neorganizovanou 
spontánní zábavu, necelou hodinu po skončení 
kulturního programu začaly přeháňky a slavnost 
se oficiálně ukončila.

Na tomto ročníku mě těší, že se mi povedlo do 
Adamova dostat kulturu, která tady běžně nebý-
vá.

V dalším roce se opět pokusím zapojit zajíma-
vé sousedy, místní spolky, ZUŠ a třeba i ZŠ a MŠ 
Adamov, není to vždy lehký úkol.

Denisa Bakešová 
foto: Lukáš Malý

Střípky z kulturního života v Adamově: představení Domácí štěstí v MKS, v hlavní roli s Ivou Hüttnerovou
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Ohlédnutí za oslavou 
135 let Alexandrovy rozhledny

V neděli 4. září 2022 proběhla společenská akce 
„135 let Alexandrovy rozhledny“, kterou pořádalo 
město Adamov, spolek Okras a Městský klub mlá-
deže.

Byť v ranních hodinách počasí spíš nasvědčovalo 
tomu, že akce bude muset být odložena, kolem de-
sáté déšť ustal a v poledne se mohlo začít s přípra-
vami na dlouho plánovanou událost.

Spolek Okras si pro děti připravil v okolí Alexand-
rovy rozhledny čtyři zastavení se soutěžními otázka-
mi. Po absolvování stezky a správném zodpovězení 
otázek si děti vyzvedávaly odměny u rozhledny.

Kromě těchto čtyř zastavení si své stanoviště na 
místě připravil Městský klub mládeže Adamov, který 
děti potrénoval ve stopování zvěře. Nejenom děti si 
také mohly vyzkoušet k jakému zvířeti se vyrovná je-
jich skok do dálky.

Poslední stanoviště obsadila paní Smítalová, kte-
rá děti prověřila ve znalostech třídění odpadu. Odmě-
nou jim byla malá sladkost z „kouzelné popelnice“.

Kromě výše zmíněných stanovišť bylo po trase 
stezky rozmístěno deset letáků, které zájemce se-
znamovaly s  pověstmi z  Adamovska. Také kolem 
cest bylo poschováváno na dvě desítky malovaných 
kamínků s  motivem rozhledny, jejímiž autorkami 
byly Eva Adlerová a Naděžda Malá.

Na samotné rozhledně byla umístěna galerie ob-
rázků od loňských prvňáčků ze ZŠ Ronovská. Ty zde 
byly ponechány i po skončení akce. Nahoře na ocho-
zu se mohli návštěvníci přesvědčit, že při dosažení 
ideálních podmínek lze z rozhledny vidět také Alpy. 
Protože tomu pro tentokrát nedovolilo počasí, byl zá-
žitek zprostředkován fotografií od Tomáše Marka.

I  přes nepříznivé dopolední počasí dorazilo na 
padesátku dětí, které se zapojily do soutěžení. Spo-
lečně s dospělými pak tvořila návštěvnost rozhledny 
v době konání akce odhadem něco kolem 130 osob.

Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se zapo-
jili do pořádání akce – klukům z Technické služby 
Adamov a jejich vedoucímu Janu Lazarovi, kteří se 
o rozhlednu v průběhu sezony starají, Renatě Smí-
talové, Evě Adlerové, Martinu Provazníkovi, Radku 
Habáňovi a Vítku Pernicovi z MKM, Michalu a Lence 
Juříčkovým z OKRASu, Vladimíru Bílému a předse-
dovi turistického oddílu Spartaku Adamov Antonínu 
Procházkovi.

Dále bych rád poděkoval sponzorům akce, kteří da-
rovali propagační předměty pro děti. Jsou jimi Školní 
lesní podnik Masarykův les Křtiny, obec Babice nad 
Svitavou, TIC Blanka, Technické muzeum Brno, Turis-
tické známky, s. r. o., AVE CZ odpadové hospodářství, 
s. r. o., EKO-KOM, a. s. a ELEKTROWIN, a. s.

Doufám, že se akce všem zúčastněným líbila 
a zase někdy se u rozhledny sejdeme :)

Více fotografií na webu města Adamova.

Za Kulturně-informační komisi Lukáš Malý

https://www.adamov.cz/ohlednuti-za-oslavou-135-let-alexandrovy-rozhledny-8824#obsah
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Ohlédnutí za akcí Návrat do 
Býčí skály

 V sobotu 17. září 2022 proběhla u Býčí skály zá-
bavně-vědecká rekonstrukce návratu bohyně na ritu-
álním voze do jeskynní svatyně v doprovodu halštat-
ských elit a bojovníků. Akce byla naplánována jako 
součást oslav uplynutí 150 let od objevu Jindřicha 
Wankla v Býčí skále.

V  hlavní roli byla unikátní rekonstrukce rituálního 
vozu vyrobená podle původních nálezů z Býčí skály 
studentem olomoucké archeologie Zdeňkem Čermá-
kem.

Na místě se také ochutnávalo pravěké pivo, o jehož 
přípravu se zasadil Lukáš Kučera z Katedry analytické 
chemie olomoucké univerzity.

U  vývěru Jedovnického potoka byla zřízena pra-
věká osada s ukázkou dobových řemesel – lití bron-
zu, tkaní látek, tesařství, kovářství, pravěká kuchyně, 
apod.

Před jeskyní po slavnostním průvodu probíhaly 
krátké popularizační přednášky, halštatská „módní 
přehlídka“ a souboje.

Mj. v blanenském muzeu je do konce roku naposle-
dy možnost zhlédnout soubor archeologických nále-
zů zapůjčených z Naturhistorisches Musea ve Vídni, 
stejně jako přesnou kopii figurky býčka z Býčí skály 
a originální lebku „princezny z Býčí skály“.

Více fotek na webu města Adamova.

Lukáš Malý 
www.adamovaokoli.cz

Výlet s nostalgií
Bylo příjemné ráno 24. srpna, když se zaplnil au-

tobus a vyjel směrem Sněžné na Moravě a Milovy. 
Spousta nás – účastníků zájezdu – věděla kamže 
to jedeme, ale byli jsme zvědaví,  jak to tam po le-
tech vypadá. Tentokrát jsme měli dvě průvodkyně. 
Tandemem Jitky Králíčkové byla Magda Rumpíko-
vá, maminka majitele areálu Dr. Davida Rumpíka, 
která nás Sněžným provázela a  podala všechny 
možné i nemožné informace. 

A jsme na Milovech. Krátká zastávka v Muzeu. 
Vysočina byla hlavně v obrazech. Krásných mal-
bách oslavujících místní krajinu. 

A potom, na co jsme byli nejvíce zvědaví. Dět-
ský tábor Sněžné na Moravě. Hříbek u  brány 
a známý prostor pro ty, kteří znali tábor z dřívěj-
ších dob. Sice opravené a upravené, ale k poznání. 
Z hlavní budovy, řekla bych, luxusní hotel. Jídelna 
prostorná a  vkusně zařízená. Venkovní prostory 
ještě čekají na úpravu podle projektu, ale bylo to 
příjemné prostředí. Hlavně se o všem krásně de-
batovalo. To bylo tady, to zase tam, chodby byly 
mokré od sprch, na jaře se celý tábor připravoval 
na sezónu. Mnohé z nás tam byly, jiné ženy praco-
valy v kuchyni…

https://www.adamov.cz/ohlednuti-za-akci-navrat-do-byci-skaly-8875#obsah
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Poděkování
Poděkování realitní makléřce paní Silvě Hynšto-
vé za výborný přístup při prodeji nemovitosti.

Děkuje Marie Dosedlová

No prostě pohltila nás nostalgie. 
Zastávka na Milovech nebyla tak příjemná. Po-

znávali jsme především hlavní budovu, z  níž je 
restaurace v  provozu od pátku do neděle a  dva 
zděné domy, kde se přitápělo naftovými kamny. 
Jinak je prostor jaksi čímsi zastavěný a nepůso-
bí zrovna přívětivě. To nám ovšem nahradila pro-
cházka kolem rybníku. Ten tam stále čeká na své 
letní hosty.

Chviličku času jsme ještě pobyli na kafíčku  
v kavárně, která má slogan: „Ať je léto nebo zima, 
u Hofra je vždycky prima“. A čerstvě pražená káva 
byla dobrá.

Cesta domů, velké poděkování Jitce Králíčkové 
i Magdě Rumpíkové. Bylo to prostě prima.

Lenka Vrožinová, a jistě aspoň pokynutím hlavy, 
další účastníci výletu.

Vzpomínky

Dne 5. 9. uplynulo 5 let, 
kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek, dědeček 
a  pradědeček, pan Josef 
Pokorný.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.
Za tichou vzpomínku děkuji 
dcery Ivana a Marcela s  ro-
dinami.

Dne 14. října uplynou tři 
roky od náhlého úmrtí pana 
Lubomíra Lukáše.
Za tichou vzpomínku všem 
děkuje manželka s rodinou.

Dne 19. října 2022 si 
připomeneme již 20 let, kdy 
nás náhle opustila naše 
maminka a  babička, paní 
Věra Sotolářová.
Čas letí a my stále vzpomí-
náme.
Syn s rodinou a dcera.

Už jenom na hrob ti kytičku 
dáme a s velkou láskou stá-
le vzpomínáme.
Dne 20. 10. 2022 to budou již 
tři roky od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a  praba-
bička paní Mária Stloukalová.
Dcera Eva a  synové Petr 
a Pavel s rodinami.
Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku.

Dne 27. 10. uplyne 6. smut-
né výročí od úmrtí manžela, 
tatínka, dědečka a kamará-
da, pana Jaroslava Kolčavy.
Děkujeme všem, kdo mu 
spolu s  námi věnují tichou 
vzpomínku.
S  láskou stále vzpomíná 
manželka, syn a dcera s ro-
dinami.

Dne 29. 10. 2022 uplyne 
první smutný rok, kdy nás 
navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek a  děde-
ček, pan Miloš Badal.
Stále vzpomíná manželka, 
dcera, syn, vnoučata a  celá 
rodina.

Je to stále bez tebe zde těž-
ší a těžší. Samota je zlá.
Jen vzpomínky nestačí.
Manželka Jitka Weiserová.
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Kultura
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Pozvánka na výstavu
Veronika Hudcová – Když dub obejme břízu

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil 
ve výstavní síni Společenského centra MKS vý-
stavu prací mladé výtvarnice Veroniky Hudcové. 
Slavnostní vernisáž se uskuteční  v neděli 9. října 
ve 14:30 hodin. Výstavu uvede autorka a  Jaro-
slav Budiš.  K  návštěvě jste zváni od 9. 10. do 
18. 10. 2022, a to v pondělí – pátek od 14:15 do 
17:15 hodin, v neděli 14:15 – 16:45 hodin. V so-
botu je zavřeno.

Krajina, příroda, ticho… Zašustění listí, letmý 
pohyb. Oči? Ne, to není možné, ten doubek na 
mne přece nemůže pomrkávat. Anebo ano? 

Veronika Hudcová je mladá česká výtvarnice 
pocházející z Brna. Je absolventkou ateliéru Mal-
ba 3 Fakulty výtvarných umění VUT pod vedením 
Petra Kvíčaly. Na Pedagogické fakultě MU vystu-
dovala galerijní pedagogiku a výtvarnou výchovu 
a také expresivní terapie.

Typická je pro ni technika akrylu na plátně 
s prvky malby a kresby japonskou kaligrafickou 
tuší a  centrické kruhové kompozice. Zabývá se 
rovněž expresivní terapií, výukou malby a  pořá-
dá výtvarné workshopy pro veřejnost. Působí na 
ZUŠ v Adamově a též na Gymnáziu P. Křížkovské-
ho s uměleckou profilací v Brně. 

Prvotní inspirací byla pro autorku krajina a pří-
roda jako taková. V posledním období se k těmto 

základům vrací ve figurálních kompozicích Bo-
hyň a  také v  nejnovějším cyklu Když dub obe-
jme břízu, jež představí na výstavě v Adamově. 
Cyklus se věnuje krajinným kompozicím, kde se 
autorka snaží diváka vlákat do světa fantazie, 
lesních duchů a rostlinných bůžků.



15

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

2. října 2022
v 15:30 hodin v sále MKS Adamov (na Ptačině)

 » POHÁDEČKY PRO DROBEČKY
Děti spolu s rodiči zveme na POHÁDKY Z PŮDY 
v podání Divadla Paravánek z Brna.
První pohádka, Červená Karkulka, Perníková cha-
loupka.
Vstupné 50 Kč / os.

3. – 9. října 2022
 » TÝDEN KNIHOVEN 2022

V  rámci celorepublikové akce Týden knihoven 
zveme  děti předškolního a  mladšího školního 
věku na akci nazvanou: ADAMOVSKÉ MAMINKY 
ČTOU Z OBLÍBENÉ KNÍŽKY DĚTEM...
Čtení bude probíhat všechny pracovní dny v týd-
nu (vč. úterý, kdy je knihovna pro návštěvníky 
uzavřena) vždy od 16:00 hodin v knihovně MKS 
Adamov  (Družstevní 1). Těšit se můžete:
• v pondělí 3. 10. na maminku D. Bakešovou
• v úterý 4. 10. na maminku B. Mikešovou
• ve středu 5. 10. na maminku R. Smítalovou
• ve čtvrtek 6. 10. na maminku M. Jordánkovou
• v pátek 7. 10. na maminku R. Sabolovou

Pozn.: Děkuji všem maminkám, které ochotně vy-
hověly mé prosbě a všechny se hned pustily do  
příprav na setkání s vámi. jk)

 » Výstavka knih z babiččiny knihovničky 
Přijďte si v týdnu od 3. do 7. 10. 2022 do knihov-
ny prohlédnout nebo půjčit některou z knížek po-
hádek a  příběhů, které byly oblíbené u prarodičů 
dnešních dětí.

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

Středa 5. 10. 2022
 » KÁMOŠI JSOU NEJ

Přijď si povyprávět o tom, co je a co není kama-
rádství, o chování k sobě navzájem. Co mám dě-
lat, když mi někdo ubližuje? Co se mnou bude, 
když se budu chovat jako kápo? Na všechny se 

těší Lucka, Petra, Silva ze Zlaté zastávky Ada-
mov. Ve středu 5. října 2022 v 16 hodin v Měst-
ském klubu mládeže. Určeno pro děti a mládež.

Čtvrtek 13. 10. 2022
 » RUBIKOVA KOSTKA

Ve čtvrtek 13. října 2022 se v Adamově v Měst-
ském klubu mládeže uskuteční otevřené mistrov-
ství ve skládání Rubikovy kostky (3x3x3). Začá-
tek v 16 hodin. Soutěž není věkově omezena.

Čtvrtek 20. 10. 2022
 » DRAKIÁDA

Městský klub mládeže vás zve na oblíbenou Dra-
kiádu. Pouštění draků proběhne na hřišti za ZŠ 
Ronovská. Zde vyhodnotíme letecké vlastnosti 
draků a ty NEJ odměníme drobnou cenou. Na zá-
věr budeme opékat s sebou přinesené dobroty.
Adamovská drakiáda ve čtvrtek 20. října v 15:30.
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4. října 2022
od 14:00 hodin
adamovské seniory zveme na trošku jinou osla-
vu Svátku seniorů. Rádi bychom je spolu se ŠLP 
Křtiny, Ing. Nejezchlebem, pozvali na výlet, které-
mu jsme dali název „ZA VŮNÍ PODZIMU“.
Opět se jedná o nenáročný autobusový výlet do 
okolí, v rámci kterého zavítáme do arboreta v Říc-
manicích, k  Pomníku lesů, ke studánce Prosba 
lesa, odkud přejedeme na Hády – Doubravku, 
kde vás čeká posezení u  táboráku při opékání 
špekáčků a zpívání. Na případné zájemce čeká 
procházka k vápencovému srázu Šumbera.
Cena výletu: 100 Kč.     
Přihlášky na tel. 607 518 104.

6. října 2022                                                                  
v 16:30 hodin v sále MKS Adamov (na Ptačině)

 » VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH
Tradiční setkání s novými prvňáčky nebude chy-
bět mezi pozvánkami ani v letošním roce. Proto-
že se děti  mění, my zůstáváme věrni osvědče-
nému programu, kdy jsme pro děti připravili hry, 
soutěže a tanec s Brněnskými písničkovými teti-
nami, ale také trochu poučení při části programu 
„Pozor, silnice!“.
Na setkání s prvňáčky, ale také jejich rodiči, sou-
rozenci a kamarády se těší kromě MKS Adamov              
i společnost BESIP zastoupená firmou Autoško-
la Pernica Kotvrdovice, SPOZ při MěÚ Adamov 
a Městská policie Adamov.

9. – 18. října 2022
Společenské centrum MKS Adamov, Komenské-
ho 6 (Horka).

 » VÝSTAVA: VERONIKA HUDCOVÁ „KDYŽ DUB 
OBEJME BŘÍZU“

Vernisáž výstavy se koná v neděli, 9. října 2022 
ve 14:30 hodin.
Dále můžete výstavu navštívit v  pracovních 
dnech vždy mezi 14:15 a 17:15 hodinou a v ne-
děli od 14:15 do 16:45 hodin.

10. října 2022
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina)

 » BESEDA A AUTORSKÉ ČTENÍ SE 
SPISOVATELKOU MICHAELOU FIŠAROVOU

Srdečně vás zveme na setkání s  autorkou knih 
pro děti M. Fišarovou a jejím hereckým kolegou 
M. Reilem.
Dopolední setkání od 10:30 je určeno pro děti 
z MŠ – předškoláky a  I. st. ZŠ. Povídat se bude 
o knížkách Náš dvůr má tajemství a Kája a Claudie.
Odpolední setkání od 16:30 hodin je určeno pro 
děti spolu s rodiči, ale i ostatní zájemce a povídat 
si budeme o knihách A-Ž půjdeš do školy, V bříš-
ku nebo Kamínek.
Vstupné 40 Kč.
Knihy si můžete na akci zakoupit. 
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13. října 2022
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) 
v 17:15 h.

 » PROMÍTÁNÍ FILMU „JEDNOTKA INTENZIVNÍHO 
ŽIVOTA“ SPOJENÉ S BESEDOU

Dovolujeme si vás pozvat na promítání filmu 
Jednotka intenzivního života (dokumentární film          
o paliativní medicíně, která přináší do vyspělé lé-
kařské péče důraz na důstojnost, lidskost a ko-
nečnost života.
Součástí setkání bude beseda s vedoucí lékař-
kou MUDr. Marcelou Tomíškovou z Hospicu sv. 
Alžběty v Brně. 

Protagonisté filmu: Kateřina Rusinová a  Ondřej 
Kopecký.
Režie a scénář: Adéla Komrzý.

18. října 2022
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) 
v 10:00 h.

 » VEŘEJNÁ ZKOUŠKA „PĚVECKÉHO KLUBU 
U3V“

Přijďte si společně zazpívat nebo se jen zapo-
slouchat do písní, které si pro veřejnou zkoušku 
připravili členové Pěveckého klubu U3V MU Brno.

19. října 2022
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) 
v 17:30 h.

 » PŘEDNÁŠKA: POBALTÍ A MĚSTO 
CHOULOSTIVÉHO NÁZVU  

Zveme vás na další přednášku Doc. RNDr. Aleny 
Žákovské, Ph.D. doplněnou promítáním fotogra-
fií.
Vstupné: 50 Kč

24. října 2022
Salonek MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) 
v 17:15 h.

 » „BABSKÉ RADY NA CELÝ ROK“ - DRUHOU 
KNIHU PŘEDSTAVÍ AUTORKA JARKA 
VYKOUPILOVÁ

Před nedávným časem vydala redaktorka ČRo 
Brno Jarka Vykoupilová svoji druhou knihu plnou 
osvědčených rad, a  tuto vám přijede představit 
do Adamova. Doprovodí ji kolega z ČRo Brno Jiří 
Kokmotos.
Kniha Babské rady na celý rok vás překvapí 
množstvím jedinečných řešení pro situace kaž-
dodenního života. Vrátí vás k moudrosti generací 
před vámi a  zároveň vás moderním způsobem 
naučí, jak žít úsporně, zdravě a jak dokonale vyu-
žít dary přírody a postupy, které jsou opakovaně 
prověřeny často i dávnou tradicí.
Knihu si na akci můžete zakoupit.
Vstupné: 50 Kč
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SVĚTELSKÝ PODZIM 2022

               

  20. října 2022 v 17:30 h.  20. října 2022 v 17:30 h.
  kostel sv. Barbory Adamov  kostel sv. Barbory Adamov

  Vstupenky:  Vstupenky:
  na tel. 607 518 104  na tel. 607 518 104

27. října 2022
 » ZÁJEZD: „PRINC MAMÁNEK“ - NOVÁ ČESKÁ 
POHÁDKA V KINĚ BLANSKO

Kino Blansko v 10:00 h.    
Podzimní prázdniny můžete využít k  návštěvě 
blanenského kina, kam se vypravíme na pohád-
ku, která právě v  tento den bude uvedena v  ki-
nech – Princ Mamánek.
Jedná se o autobusový zájezd (dopoledne) a je 

určen nejen pro děti, ale také pro všechny ostatní 
zájemce.
Cena zájezdu: 180 Kč.
Pohádka Jana Budaře o  princi, který musel do-
spět v  krále. Tak dlouho si rozmazlený princ žil 
jako mamánek na zámku, až ho jeho otec moudrý 
král vyslal do světa na zkušenou. Velkou pozor-
nost vzbudilo obsazení přespříliš pečující mamin-
ky prince Ludvíka. Po téměř třiceti letech se v roli 
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královny vrátí na plátna představitelka legendární 
Arabely Jana Nagyová.

28. října 2022
 » ZÁJEZD: „PRODANÁ NEVĚSTA“

Janáčkovo divadlo Brno, začátek v 18:00 h.
Jak prodat nevěstu? Nejlépe prostřednictvím in-
scenace režiséra Ondřeje Havelky. Jedna z nej-

populárnějších českých oper Prodaná nevěsta 
Bedřicha Smetany je na repertoáru brněnského 
divadla více než patnáct let a stále neztratila nic 
ze svého vtipu a divácké oblíbenosti. 
Přihlášky a bližší informace na tel.: 607 518 104.

 » Kurz pilátes s Luckou
Bude zahájen v pondělí, 3. října 2022 v 18:15 ho-
din v sále MKS na Ptačině.
Celkem 10 lekcí (rozpis termínů obdržíte při první 
lekci, kterou noví zájemci mohou brát jako ukáz-
kovou).

 » Ukázka lekce jógy
Ve středu 5. října 2022 pro zájemce o kurz jógy 
připravujeme zkušební lekci s novým lektorem. 
Začátek v 17:45 hodin v sále MKS na Ptačině.
I. část zdravý pohyb
II. část dynamická forma
Na obě hodiny si nezapomeňte vzít sebou vhod-
né oblečení a podložku.

Ze školních tříd
Září v naší školce..

Prázdniny utekly jako voda a mateřská školka na 
Komenského přivítá ve svých třídách 23 nových dětí. 
Děti budou navštěvovat třídu Motýlků a Berušek na 
Komenského 6 a třídu Sluníček v budově Základní 
školy na Komenského 4. Třídy jsou vzorně připra-
veny, paní učitelky i provozní zaměstnanci jsou plně 
odpočatí a  věřím, že i  děti jsou natěšené na nový 
školní rok, který právě vyplouvá z  přístavu a  míří 
vstříc novým zážitkům, dobrodružství, informacím 
a kamarádům.

Celkem bude mateřskou školu navštěvovat 68 
dětí. Do školy se bude připravovat 25 předškoláků. 
Od září budou moci navštěvovat Edukačně stimu-
lační skupinky, kde se naučí vše, co budou potřebo-
vat na úspěšný start ve škole. Skupinky jsou určeny 
pro děti a jejich rodiče, aby se naučili vzájemné spo-
lupráci, rodiče mají možnost zjistit, co na jejich děti 
platí, až budou plnit školní povinnosti, děti zjistí, co 
jim nejde a mohou zapracovat na zlepšení, a najdou 
také své silné stránky a ty mohou prohlubovat.

Poprvé do školky nastoupí i 23 nových dětí, z toho 
8 dětí nedovršilo 3 roky. Pro tyto děti je i uzpůsobený 
provoz ve třídách a je jim věnován čas na seznámení 
s prostředím. Je to náročné období, nejen pro děti, 
ale také pro jejich rodiče. Proto je pro všechny rodiče 
dětí ze školky  organizována informativní schůzka, 
na které se dozví informace k provozu školky, o ak-
cích, které jsou pro děti  naplánované, o možnostech 
kroužků a je i prostor pro dotazy rodičů.

V září se kromě Edukačně stimulačních skupinek 
rozběhne i Logopedická prevence s rodiči, kroužek 
jógy, angličtiny a němčiny. V tomto školním roce nás 
mimo jiné čekají pohádky jak přímo ve třídě školky, 
v MKS, tak i v divadle Radost, které rádi a často na-
vštěvujeme, výlety jak do blízkého okolí, tak za hra-
nice okresu, vánoční focení, besídky pro rodiče i pro 
veřejnost, hudební pořady a plno dalších akcí, ale ty 
už necháme dětem jako překvapení.

Všem přeji klidný a  pohodový start do nového 
školního roku, všem dětem plno krásných zážitků, 
na které budou i v důchodu vzpomínat, rodičům tr-
pělivost a důslednost se svými dětmi, zaměstnan-
cům ZŠ a MŠ pochopení, jak pro děti, tak pro jejich 
rodiče a všem ostatním krásný konec léta a úžasný 
podzim.

Alena  Pavloňová  Neumanová 
MŠ Komenského
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Ze sportu
Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT
Pozvánky na turistické vycházky:

 » Drahanská vrchovina 2/5
Vycházka se uskuteční v sobotu 8. 10. 2022
Délka vycházky: 8 km
Trasa: Ruprechtov – Hrádek – Rychtářov
Terén: zvlněný
Tam: xS2C Adamov 8:04 hod., Bus č. 231 Blan-
sko 8:43 hod., Bus č.167 Senetářov 9:21 hod.
Zpět: Bus č. 750 Rychtářov 13:25 hod., Bus č. 
157 Vyškov 14:40 hod.
Jízdenka: 2 x 5 zón (65+ 2x21Kč)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 »  Vycházka Drahanská vrchovina 3/5
Vycházka se uskuteční v sobotu 22. 10. 2022
délka vycházky: 9/13 km
Trasa: Rychtářov – Dědice/Vyškov
Terén: rovina
Tam: Bus č. 157 Adamov 8:20 hod., Bus č. 750 
Vyškov 10:05 hod.
Zpět: Bus č. 750 Dědice 13:45 hod., Bus č. 157 
Vyškov 14:40 hod.
Jízdenka: 2 x 5 zón (65+ 2x21Kč)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

O pohár Ronova 
V sobotu 10. září 2022 se uskutečnil historicky prv-

ní regionální turnaj v pétanque v Adamově. 
32 týmů hrálo pétanque ve dvojicích na šestnácti 

hřištích za školou na ulici Ronovská. Příprava na tento 
turnaj byla pro spolek FENYX dost náročná. Rozhod-
nout se pro hrací systém, vyrobit počítadla s držáky, 
zajistit dotace a sponzory. Z nich lze vyzdvihnout vý-
raznou pomoc města Adamova a prodejnu potravin 
Vít Uhlíř NOVA M. a V., kteří připravili potravinové ba-
líčky k pohárům pro celkové vítěze turnaje. Díky velké 
pomoci města Adamova s těžkou technikou a práci 
členů spolku FENYX pétanque Adamov byly skvěle 
upraveny hrací plochy. Základní turnaj s výjimkou fi-
nále se hrál s časovým limitem 50 minut + 1 nához. 

Umístění v hlavním turnaji skupiny A: 1. místo: Man-
ka Heinz (Starobrněnský PK) a Petr Stoklásek (Fňáky 
Brno), 2. místo Pavel Král a Kamil Řeřucha (oba FE-
NYX Adamov) a na 3. místě skončil tým vedený bý-
valou mistryní Evropy Hankou Šrubařovou (Carreau 
Brno) společně s Franjo Kvítkem (Orel Řečkovice). 

Je třeba říci, že finálový zápas byl velmi napínavý, 
kdy se připisoval bod po bodu na jedné i druhé straně, 
takže výsledek byl stále nerozhodný, a proto byla celá 
tato hra soustředěně sledována mnoha přihlížejícími 
diváky. 

Pro ty hráče, kteří byli už dříve vyřazeni a nedostali 
se do semifinále, byl vypsán doprovodný turnaj – B. 
16 týmů si přidalo tři turnaje a z nich vzešly tři nejlepší 
trojice. Na prvním místě skupiny B se umístili Sko-
pal (Kulový blesk Olomouc a Merta (Starobrněnský 
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PK), na druhém místě se umístili manželé Karáskovi 
(Hrode Krumsín) a třetí místo si vybojoval tým mla-
dých – Dušáková a Čiviš Antonín (PK Medlánky).

Celkově lze turnaj O pohár Ronova hodnotit na zá-
kladě ohlasů hráčů jako úspěšný, protože se prý těší 
na další pokračování v zahájené tradici adamovských 
regionálních soutěží v této hře. Velká gratulace určitě 
patří Pavlovi Královi a Kamilovi Řeřuchovi za skvělou 
reprezentaci adamovského spolku při vybojování 
skvělého 2. místa.

Je jasné, že areál s  hřištěm za školou je téměř 
dokonalý pro pořádání takových soutěží, protože je 
tvořený jako správná aréna vyvýšenými svahy nad 
hřištěm, odkud mají přítomní diváci dokonalý přehled. 

Na závěr je třeba poděkovat za dobrou práci všem 
členům FENYX pétanque Adamov, kteří se zhostili 
přidělených úkolů se ctí pro zdárný průběh celé akce. 
Členky FENYX pétanque Adamov napekly chutné 
moučníky a  připravily i  studenou kuchyni jako sní-
dani pro příchozí hráče a hráčky. Velkým přínosem 
pro organizátory byla i spolupráce p. Svědínka s fot-
balisty malé kopané, kteří zajistili další občerstvení. 
Restaurace Hradní z Adamova přivezla až na hřiště 
vyhladovělým hráčům chutný a teplý oběd, který skli-
dil mnoho díků. 

Nyní je spolek FENYX pétanque Adamov již 
v  přípravách na další turnaj v  pétanque, který 
se bude konat 19. listopadu letošního roku ve 
sportovní hale TJ Sokol Adamov. Spolek FENYX 
nakoupil díky sponzorovi – firmě MPF servis 
s.r.o INDOOR koule, které umožňují hrát pétanque 
i na parketách. Více informací z  turnajů a spolku 
FENYX získáte na http://fenyx-petanque.cz/

Ředitel turnaje O pohár Ronova Jiří Hromek

http://fenyx-petanque.cz/
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Volnočasové aktivity

Nabízíme Vám:

Školku (7:15 – 15:30)
pro děti od 2 let s možností vybrat si jen
některé dny v týdnu podle Vás.

Výtvarný kroužek (15:45 – 17:00)
pondělí pro děti od 3.let (bez rodičů)

Zpívání s flétničkou (15:45 – 16:45)
ve středu pro děti od 3. let (bez rodičů)
přihláška na terezcha@seznam.cz, tel.: 739 394 349

Taneční kroužek (15:45 – 16:45)
čtvrtek pro předškoláky a 1. – 2. tř.

Taneční přípravka (16:00 – 16:45)
úterý pro děti od 3. let (bez rodičů)

Moderní výrazový tanec (16:45 –18:15)
úterý pro I. a II. stupeň ZŠ

Hernička pro rodiče a jejich děti
ve středu 17:00 -19:00 a pátek od 15:30 hod.

KKOO LLOO -- KKOO LLOO
spolek pro individuální rozvoj 

dovedností dítěte

Zápis a nábor dětí 
do KOLA

CHCETE 
S RADOSTÍ
A CHUTÍ jednoduše vystupovat

tančit

zpívat, 
malovat 

nneeppřřeehhllééddnnii
Zápis a přihlášky přijímáme průběžně

Kde nás najdete:
Mírová 493 v Adamově
tel.: +420 602 463 444

e-mail: info@kolokoloadamov.cz 
www.kolokoloadamov.cz

fb.kolokoloadamov

leta?k na?bor 22:Sestava 1  5.9.2022  23:46  Stránka 1
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FOTOsoutěž s rozhlednou
Pozor, pozor! Oslavy 135 let Alexandrovy 

rozhledny nekončí. Kulturně-informační komise 
vyhlašuje FOTOsoutěž s rozhlednou.

Pravidla soutěže:
• na e-mail lukas.maly@adamov.cz zašlete 

svoji fotografii (pořízenou v době konání soutě-
že), na které musí být vyfocen:

 – účastník soutěže (selfie nebo celá osoba),
 – rozhledna (z bezprostředního okolí),
 – důkaz o datu pořízení (např. říjnové číslo 

Adamovského zpravodaje, meteobudík),

• v e-mailu musí být uvedeno jméno a příjmení,
• prvních 25 účastníků soutěže získává malý 

dárek,
• soutěž není věkově omezena,
• odesláním fotografie souhlasíte s  jejím uve-

řejněním na webu města, v  Adamovském zpra-
vodaji nebo dalším tisku,

• předávání cen bude individuálně řešeno 
s každým soutěžícím,

• soutěž probíhá od 30. 9. do 31. 10. 2022.

Za Kulturně-informační komisi 
Lukáš Malý

Inzerce

Předprodej vstupenek v síti smsticket.cz, na pokladně Jeskyně Výpustek, otevírací doba pokladny: 
9:00 - 16:00 hodin, tel.: 516 439 111, v Brně: Informační centrum To je Brno, Panenská 712/1,

Dům pánů z Lipé, Nám. Svobody 712/1, a také před konáním koncertu na místě.
Děti do 12 let a doprovod ZTP/P budou mít při prokázání oprávnění vstup na koncert zdarma.

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 

• 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!

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

• 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.

• Prodám garáž na ulici Plotní, 20 m2, cena 
500.000 Kč. Tel.: 728 800 647
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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.Autoservis - Auto Adamov 
přijme: 
  - do hlavního pracovního poměru  
    automechanika s praxí nebo bez praxe 

   - brigádníka na přezouvání pneu 

Nástup možný ihned nebo dohodou.  
Kontakt:  Pavel Bezchleba   Tel: 606834215 
pavel.bezchleba@seznam.cz  

WWW.AUTOADAMOV.CZ 
 


