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Termín konání Akce Pořadatel
Ne 30. 10. 14:00 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice FK Adamov
Po 31. 10. 23:59 FOTOsoutěž s rozhlednou Město Adamov
Ne 6. 11. 14:30 VÝSTAVA: PETR BERNARD - OBRAZY MKS Adamov
Čt 10. 11. 10:00 DOPOLEDNE S POHÁDKOU: HRNEČKU, VAŘ! MKS Adamov

So 12. 11. 08:20 Vycházka Drahanská vrchovina 4/5 Spartak Adamov, z. s. - 
oddíl turistiky

Út 15. 11. 23:59 Namaluj novoročenku Město Adamov

So 26. 11. 07:31 Vycházka Drahanská vrchovina 5/5 Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl turistiky

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

Zprávy z radnice
Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  2. 10. 2022  Olga Krausová, 83 roky
  4. 10. 2022  Marta Neveselá, 97 roků
  7. 10. 2022  Magda Pištělková, 90 roků 
  8. 10. 2022  Františka Brodecká, 75 roků
  9. 10. 2022  Zdeněk Tasch, 75 roků
12. 10. 2022  Vlastimil Pilát, 86 roků
15. 10. 2022  Libor Pivoda, 86 roků
16. 10. 2022  František David, 86 roků
18. 10. 2022  Pavel Vaněk, 88 roků
19. 10. 2022  Jan Nejezchleb, 70 roků
20. 10. 2022  Růžena Patočková, 81 rok
23. 10. 2022  Pavel Kovařík, 75 roků
25. 10. 2022  Jiří Němec, 75 roků
25. 10. 2022  Jarmila Kozlová, 87 roků
28. 10. 2022  Vlasta Fabiánková, 94 roky
29. 10. 2022  Marie Forejtníková, 80 roků
29. 10. 2022  Jiří Moravec, 80 roků
29. 10. 2022  Věra Valoušková, 83 roky 
31. 10. 2022  Viktor Liška, 83 roky

Úmrtí
13. 10. 2022  Leopold Pilař, roč. 1936 
14. 10. 2022  Pavla Můčková, roč. 1956 

Změna tarifu IDS JMK
Od 1. 11. 2022 dojde ke změně Tarifu IDS JMK spo-

čívající v navýšení cen papírových měsíčních, čtvrtlet-

ních a  ročních jízdenek. Ceny měsíční, čtvrtletních 
a ročních jízdenek koupených přes eshop.idsjmk.cz 
se NEZMĚNÍ. Stejně tak se nezmění ceny jednorázo-
vých jízdenek a  předplatních jízdenek platných pro 
města Brno, Adamov, Blansko, atd. Cestujícím dopo-
ručujeme se zaregistrovat v našem e-shopu a jízden-
ky si tam pořídit. Pozor, z důvodu klesajícího počtu 
prodaných jízdenek na poštách bude tento prodej od 
1. listopadu ukončen. Podobně končí prodej papíro-
vých předplatních jízdenek na autobusových nádra-
žích. Můžete využít i služeb našich kontaktních cen-
ter, kde vám s registrací a koupí jízdenky pomůžou.

Euroklíč v Jihomoravském 
kraji

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
i nadále realizuje projekt Euroklíč v Jihomoravském 
kraji. K  dispozici je stále 17 ks těchto euroklíčů. 
Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, 
onkologičtí pacienti, lidé s  poruchou autistického 
spektra a  lidé trpící cystickou fibrózou mohou na 
distribučním místě, kterým je pro adamovské občany 
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 
Adamov, odbor sociálních a  správních věcí, tel. 
605  206 656, marketa.vrtelova@adamov.cz, získat 
zdarma euroklíč do eurozámků veřejně přístupných 
budov.

K  získání euroklíče stačí předložení občanského 
průkazu a průkazu TP, ZTP či ZTP/P nebo prohlášení 
o tom, že žadatel patří do některé cílové skupiny. 

on-line

https://www.adamov.cz/kalendar-akci


3

Třiďme odpad, má to smysl
Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina 

občanů považuje třídění odpadů za důležité a vnímají 
jej jako minimum toho, co mohou udělat pro životní 
prostředí.

Město Adamov disponuje kvalitní sítí sběrných 
míst, které postupně rozšiřuje o barevné kontejnery 
na tříděný odpad se zaměřením na dobrou docház-
kovou vzdálenost ze všech obytných míst. 

Z vyhodnocení vývoje třídění odpadu je zřejmé, že 
postupně dochází ke snižování množství směsného 
komunálního odpadu (viz graf č. 1) a nárůstu míry tří-
dění separovaného sběru (viz graf č. 2)

Město Adamov neustálým zdokonalováním systé-
mu odděleného sběru, pořizováním nových sběrných 
nádob a úpravou stávajících sběrných míst předchází 
vzniku černých skládek, zajišťuje lepší kvalitu třídění 
odpadů, což má vliv na jejich následné materiálové 
využití a přináší i nemalé úspory ve financích města.

Rok SKO Plast Papír Bio Sklo
2019 706 48 62 96 39
2020 652 54 64 127 43
2021 637 56 106 150 44

2019 2020 2013
SKO 706 652 637
Plast 48 54 56
Papír 62 64 106
Bio 96 127 150
Sklo 39 43 44
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Tabulka č. 1: Vývoj množství směsného komunálního odpadu (v tunách)

Tabulka č. 1: Vývoj množství tříděného odpadu (v tunách)
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Události ve městě

Relaxační pobyt členů STP 
v Beskydech

Pro letošní rok jsme chtěli rozšířit nabídku relaxač-
ních pobytů od zaběhnutých STP do jiné destinace. 
Rozhodli jsme se pro Beskydy, které zatím v nabídce 
nebyly, a nabídli našim členům nové zážitky. Počet 
účastníků jsme dle zájmu i ekonomice dopravy ome-
zili na 20 členů.

Přes určité peripetie se zajištěním hotelu ve vhod-
ném termínu, ještě v září se podařilo pobyt realizovat 
v  hotelu Relax na konci Rožnova pod Radhoštem. 
V rámci pobytu, kromě bohaté polopenze formou bu-
fetu, byly některé lázeňské procedury a neomezený 
přístup do vnitřního bazénu. Také jsme využili hote-
lovou kuželkárnu a společně jsme se dobře pobavili.

Poloha hotelu blízko Valašského muzea v  příro-
dě lákala k  jeho návštěvě stejně jako Jurkovičova 
rozhledna na protějším kopci. Rovněž zajímavé pro-
cházky po okolí a na Pustevnách, které připravila naše 
členka Irena Antoszewská, využili všichni účastnici.

Samotný Rožnov nabízel mnoho zajímavostí. Zná-
mý Rožnovský pivovar vařící  mnoho druhů místních 
piv, Málkova čokoládovna s pralinkami či galerie soch 

v krásném parku u řeky Bečvy. Zajímavá byla návště-
va firmy Unipar, kde jsme shlédli ojedinělou výrobu 
dekorativních ekologických svíček z čistého uhlovo-
díku lisováním za studena. Všichni si po prohlídce 
zakoupili hezkou svíčku. Další využili i možnosti na-
vštívit zajímavá místa v okolních obcích.

Pět dnů uteklo velmi rychle, kdy jsme i díky tole-
rantnímu počasí mohli plně využít hezké prostředí. 
Při zpáteční cestě jsme ještě navštívili pekárnu frgálů 
a dovezli si nějaké dobroty.

Cesta i  díky dopravci p. Vágnerovi proběhla bez-

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Volby se konaly ve dnech 23. a 24. září 2022 (první kolo) a 30. září a 1. října (druhé kolo).

Tabulka č. 1: Výsledky hlasování

Podrobnější informace na webu www.volby.cz.

Voliči v se-
znamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

1. kolo 3 545 1 330 37,52 1 312 1 275 97,18
2. kolo 3 543 607 17,13 607 605 99,67

Tabulka č. 2: Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty

Číslo Kandidát Volební strana
Počet 
hlasů

1. kolo

Počet 
hlasů

2. kolo

% hlasů
1. kolo

% hlasů 
2. kolo

1 Rokos Jiří Ing. SPD 169 X 13,25 X
+2 Žirovnický Antonín ANO 324 231 25,41 38,18
3 Sklář Martin Ing. Soukromníci 69 X 5,41 X
4 Vítek Filip Piráti 217 X 17,01 X
5 Sukalovský Drago STAN 75 X 5,88 X
*6 Vítková Jaromíra Ing. KDU+ODS+TOP 09 332 374 26,03 61,81
7 Wetter Zdeněk MVDr. ČSSD 89 X 6,98 X

+ postupující kandidát, * zvolený kandidát

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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pečně a spolehlivě. Už dnes začínáme vybírat vhodné 
destinace, které nabídneme členům v příštím roce. 

Ing. Jachan Jiří, předseda STP v Adamově 

Staň se bramborovým králem
Tak znělo letošní téma tradiční soutěže ve zdravém 

vaření. 11. října jsme se opět sešli v učebně cvičného 
bytu a na základní škole se vařilo. Soutěž připravila 
Komise podpory komunitního života ve spolupráci se 
ZŠ a MŠ Adamov. Letošní ročník navazuje na těžkou 
dobu a cílem bylo využití levných a dostupných po-
travin. Chtěli jsme ukázat dětem, jak se naučit uvařit 
levně, jen z několika surovin a přitom bude výsledným 
produktem velmi oblíbené a chutné jídlo.

Účastnilo se 16 kuchařů a všichni společně vytvořili 
čtyři skupiny. Na začátku jsme si povídali o brambo-
rách, a zda z nich vůbec někdy jedli sladké jídlo. Ka-
ždá skupina pak dostala zadání – vyrobit bramborák 
a bramborové placky s povidly a domácí limonádu. 
Prvotní rozdávání surovin vystřídalo urputné sledová-
ní receptu, míchání, strouhání i vaření. Členové komi-
se vyhodnotili nejlepší skupinu, kterou se stala pětice 
děvčat ve složení: Bromová, Plačková, Didi, Králová 
a  Řičánková. Všichni účastníci zdravého vaření byli 
velmi šikovní a odnesli si jistě dobrý pocit z příjemně 
stráveného odpoledne a pěkné ceny. Recepty i s foto-
grafiemi budou uveřejněny na webu Zdravého města 
Adamov. Všem organizátorům a vedení školy tímto 

děkujeme za spolupráci a  budeme se těšit na Dny 
zdraví v roce 2023. Více fotek a recepty jsou zveřejně-
ny na webu města.

Za Komise podpory komunitního života 
Mgr. Lenka Dohová

Kalendář na rok 2023
Město Adamov vydalo na rok 2023 kalendář Ada-

mov – ulice Osvobození. Kalendář je čtrnáctidenní 
stojánkového formátu (cca A4). Kalendář je ke koupi 
na pokladně městského úřadu, v MKS a příležitostně 
na akcích ve Společenském centru MKS. Prodejní 
cena stolního kalendáře města Adamova na rok 2023 
činí 88 Kč.

Poděkování (inzerce)

Děkujeme za důvěru a  obdržené hlasy v  ko-
munálních volbách 2022 pro naše kandidáty. 
Důvěry, které se nám dostalo, si velice vážíme.

Místní sdružení ODS Adamov

https://www.adamov.cz/dny-zdravi-stan-se-bramborovym-kralem-8939#obsah
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Projdi dům a posbírej všechna
elektrozařízení k recyklaci
Lampička, sporák, fén nebo žárovka – všechny tyto věci 
a veškeré další elektro patří do tříděného odpadu! 
Zrecyklovat a znovu použít jde totiž víc než 90 % materiálů. 

Některá elektrozařízení navíc obsahují i nebezpečné látky a do popelnice zkrátka nepatří. 
Zbytečně zatěžují přírodu. Mohou poškodit nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví.
Sběrná místa jsou přitom přístupná všem. Vysloužilá elektrozařízení lze vrátit v jakémkoli 
obchodě s elektronikou nebo ve sběrných dvorech. Nebližší sběrné místo najdeš v mapě 
sběrných míst na www.ekolamp.cz.

Zahraj si  
i naši mobilní hru  
Zrecykluj to!

www.ekolamp.cz
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Vzpomínky (inzerce)

Dne 30. 8. uplynulo 39 let od úmrtí pana Arnošta 
Dáni a dne 10. 10. uplynuly 3 roky od úmrtí paní 
Marie Dáňové.
Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku 
s námi.
Synové Ivo a Vít s rodinami.

Dne 3. listopadu před 40 
léty nás nečekaně opustil 
ve věku 58 let pan Josef 
Pok.
Stále vzpomíná dcera Jana 
Kalousková s rodinou.

V  neznámý svět jsi odešel 
spát,
zaplakal každý, kdo měl tě 
rád.
Odešels tiše, jako když hvěz-
da padá,
zůstává bolest, která neuva-
dá.
Vzpomínky na tebe zůstaly 
jen
a ty se vracejí den co den.
Dne 3. listopad uplyne již 22 
roků, kdy od nás nečekaně 
odešel ve věku 17 let náš 
milovaný syn, bráška a vnuk 
Pavlík Kala.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi ti-
chou vzpomínku.
S láskou vzpomínají mamin-
ka a sestra Zdenka.

Nejdéle nežil člověk, který 
má nejvíc let, ale ten, kdo si 
svůj život nejvíce procítil.
Dne 3. 11. 2022 uplynul 
rok od úmrtí Ing. Miroslavy 
Kejíkové, čestné občanky 
města Adamova.
Jménem truchlící rodiny 
vzpomíná syn Vladimír.

Dne 4. 11. si připomeneme 
nedožité 100. narozeniny 
naší milované maminky, 
babičky a  prababičky, paní 
Marie Brožové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.
Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku.
Synové Stanislav a Jiří s ro-
dinami.

Věnujte, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku 
panu Ladislavu Nečasovi, který by se letos 6. lis-
topadu dožil 96 roků, a paní Drahušce Nečasové, 
u níž se 13. listopadu dovrší dva roky od jejího 
úmrtí.
Za vzpomínku na ně vám ze srdce děkujeme.
Dcera Naďa s manželem, vnuk David.

Dne 7. 11. uplyne 2. rok, co 
nás opustil náš táta, děde-
ček, pan Josef Oujeský.
S láskou vzpomínáme ♥
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Dne 9. listopadu to budou 
dva roky, co nás navždy 
opustil pan Stanislav Kala, 
náš manžel, otec i dědeček.
S  úctou stále vzpomíná 
manželka Jana a  dcera 
Zdenka s rodinou.

"Očím ses ztratila – ale v srd-
cích zůstaneš navždy."
Dne 29. listopadu si připome-
neme již šesté smutné výro-
čí, kdy nás opustila naše mi-
lovaná Květoslava Kubcová.
S  láskou a  úctou navždy 
vzpomínají manžel Zdeněk, 
dcera Renáta a  syn David 
s rodinami.

Kultura
Pozvánka na výstavu
Petr Bernard

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil 
ve výstavní síni Společenského centra MKS vý-
stavu autora, který letos představil své práce také 
v  Senátu Parlamentu ČR. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční v  neděli 6. listopadu ve 14:30 hodin. 
Výstavu uvede Michal Kolařík a  Jaroslav Budiš.  
Záštitu nad výstavou převzala senátorka Jaromíra 
Vítková. K návštěvě jste zváni od 6. 11. do 15. 11. 
2022, a  to v  pondělí – pátek od 14:15 do 17:15 
hodin, v neděli 14:15 – 16:45 hodin. V sobotu je 
zavřeno.

Autor nám o sobě řekl…
Na svět jsem přišel na severozápadě republiky 

v krásné oblasti s názvem Českosaské Švýcarsko. 
Snad to zavinil ten nádherný a romantický kraj, nebo 
za to mohly sudičky, nebo to na mne prostě zbylo, 
ale již od tří let jsem držel v rukách tužky a pastelky. 
Doma byl problém najít nepokreslený papír.

Nějaké zatížení má skoro každý. Většina lidí 
z toho vyroste, zmoudří a věnuje se v životě nějaké 
seriózní činnosti. Většina. Já patřil k té menší čás-
ti, která stále poznává něco nového, stále se ně-
čemu učí a ono zmoudření ne a ne dorazit. Jen ty 
dětské pastelky nahradily časem pastely a nako-
nec štětce a barvy. Ptá-li se mne někdo, do jaké vý-
tvarné skupiny se řadím. Jakým výtvarným stylem 
se v  malbě vyjadřuji. Co chci ve svých obrazech 
postihnout. Potom asi mohu odpovědět, že necí-
tím potřebu se někam zařadit, že upřímně obdivuji 
všechny nadané a dobré malíře od renesance až 
po modernu. Že mým cílem je dokázat v obrázku 
zachytit náladu, pocit a kouzlo okamžiku. Je jedno, 
zda jde o krajinomalbu, zátiší nebo figurální motiv. 
Vycházím z reality motivu a snažím se do malby 
přidat to, čím motiv oslovil mne. Čím mne oslovil, 
co cítím, že říká. Posouzení do jaké míry jsem se 
tomuto vzdálenému cíli přiblížil, ponechám na 
ostatních a věřím, že budou shovívavými diváky.
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Městský klub mládeže
Družstevní 1, Adamov
www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

Středa 16. 11. 2022
 » VYBÍJENÁ

Turnaj ve vybíjené pro všechny věkové kategorie. 
Přijďte si zahrát!
Začátek v 16:00 hodin.

Čtvrtek 24. 11. 2022
 » OZDOBY NA STROMEČEK

Výroba ozdob pro váš nebo náš vánoční stro-
meček proběhne ve čtvrtek 24.  listopadu 2022 
v Městském klubu mládeže. Tvoření potrvá celý 
den od 9:00 do 17:00. Nápady a vlastní materiál 
k  výrobě vítány! Pomozte ozdobit klubový stro-
meček, který slavnostně rozsvítíme. Těšíme se 
na vás!

Adamov Rubik's Cube 2022 zná vítěze
V Městském klubu mládeže v Adamově se 13. říj-

na 2022 uskutečnilo otevřené mistrovství ve skládání 
Rubikovy kostky. Na třetím místě v turnaji ve skládání 
Rubikovy kostky se umístil Marek Kořalka (average 

00:45.92). Druhé místo získal Štěpán Synek (average 
00:33.77). A vítězem prvního ročníku našeho turnaje 
se stal třináctiletý Jiří Brom (average 00:32.05). O nej-
rychlejší složení kostky 3x3x3 se postaral opět Jirka 
Brom a to časem 00:28.70. Na závěr turnaje si všichni 
soutěžící zahráli play-off, tedy vyřazovací způsob hry. 
Ve finálovém duelu nakonec zvítězil Štěpán Synek. 
Blahopřejeme! Všem soutěžícím děkujeme za účast 
a početnému publiku za velkou podporu.
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Městské kulturní středisko
Opletalova 345/22, 679 04 Adamov
MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č. t. 516 446 590 pouze záznamník
mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS – knihovna
č. t. 516 446 817
e-mail knihovna@mks-adamov.cz

2. listopadu 2022
Městské divadlo Brno

 » Zájezd na nový muzikál MEDICUS – muzikál 
podle bestselleru Ranhojič Noaha Gordona

Titulní postavou tohoto výjimečného příběhu je 
Rob Cole, anglický křesťanský chlapec, který se 
dokáže v  těžkých podmínkách 11. století vydat 
na cestu přes celou Evropu až na Dálný východ 
do města Isfahánu, aby se zde naučil umění lé-
kařství. Motivací pro toto neobvyklé rozhodnutí 
jsou pro něj zkušenosti z raného dětství, kdy kvůli 
nedostatečným znalostem o lidském těle přijde 
jak o matku, tak o další blízké. Setkává se nejpr-
ve s  bradýřem, který ho zasvětí do primitivního 
způsobu léčení, díky němuž ale brzy pochopí, 
že důležitější než vydělat víc peněz, je naučit se 
skutečnému lékařskému řemeslu. Na své dlouhé 
a nebezpečné pouti za poznáním, na níž se musí 
v nepřátelském prostředí vydávat za žida, najde 
nejen požadované učení, ale i životní lásku.

6. – 15. listopadu 2022
Výstavní síň MKS Adamov na Horce (Komenské-
ho 6)

 » VÝSTAVA OBRAZŮ PETRA BERNARDA 
krajinomalby, zátiší a figurální motivy

Vernisáž výstavy se koná v neděli 6. 11. 2022 ve 
14:30    hodin. Výstavu uvede Michal Kolařík 
a Jaroslav Budiš, v kulturním programu vystoupí 
Hana Bočková a Marie Nečasová.
Výstavu můžete navštívit v  pracovních dnech 
v  době od 14:15 do 17:15 hod. a  v  neděli od 
14:15 do 16:45 hod.

POHÁDKOVÉ KRESLENÍ
s Adolfem Dudkem
3. listopadu 2022

ve 14:00 hodin v sále MKS Adamov

Děti spolu s rodiči 
a školní družinu při 
ZŠ a MŠ Adamov 
zveme na setkání 

s ilustrátorem 
Adolfem Dudkem. 
Můžete se těšit na 
vystoupení, které 
pobaví, poučí, ale 
hlavně rozesměje 
a navodí  dobrou 
náladu všem...

Vstupné: 40 Kč
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10. listopadu 2022
Výstavní síň MKS Adamov na Horce (Komenské-
ho 6)

 » DOPOLEDNE S POHÁDKOU: HRNEČKU, VAŘ!
Děti z MŠ Komenského spolu se zájemci z řad ro-
dičů s dětmi zveme na setkání s Divadlem Strom 
– Janem Říhou a Martinou Zítkovou, kteří dětem 
přivezou známou pohádku Hrnečku, vař! 
Začátek: v 10:00 hodin
Vstupné: 50 Kč

10. listopadu 2022
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) ve 
14:15 h.

 » ODPOLEDNE PRO SENIORY S BESIPEM
Ve spolupráci s  Mgr. Alešem Lakotou – MěÚ 
Blansko a  společností Besip zveme seniory na 
odpoledne vyplněné nejen trochou poučení, ale 
také zábavou. Hlavně program bude zaměřen na 
bezpečnost silničního povozu.

12. listopadu 2022
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) 
v 15:30 h.

 » POHÁDEČKY PRO DROBEČKY – O KŮZLÁT-
KÁCH

Děti v  doprovodu rodičů, babiček a  dědečků 
zveme na další víkendové setkání s  pohádkou. 
Tu jim přiveze herečka Petra Klímová -  Divadlo 
Kejkle.

Čeká vás barevná pohádka o nezbedných kůzlát-
kách, starostlivé mamince a hloupém vlkovi. 

Vstupné: 50 Kč / os.

Spolek Klára pomáhá
ve spolupráci
s MKS Adamov

23. listopadu 2022
salonek MKS Opletalova 22, Ptačina                                        

v 17:15 hodin

ŘEKNI MI...
Přijďte si s námi zahrát komunitní karetní 
hru ŘEKNI MI ...setkat se a popovídat si. 

Většinu lidí někdy napadlo, co by si přáli 
v závěru svého života. Málokdo o tom ale 

někomu řekne. Komunikace o přáních v zá-
věru života je pro mnohé náročná a většina 
z nás ji nechává až na poslední chvíli. Proto 
máme na pomoc malou hru, se kterou zvlád-

neme i velká témata.

Konverzační karetní hra Řekni mi vychází 
z předlohy americké hry Hello (dříve My Gift 

of Grace). Hra pomáhá  otevírat důležité 
životní otázky a diskuzi na téma hodnot 
a přání v souvislosti se závěrem života.
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Výsledky soutěže DOVOLENÁ 2022
Pátek 14. října 2022 byl posledním dnem, kdy jste 
mohli svými body podpořit soutěžící fotografy ama-
téry, kteří přihlásili svoje fotografie z  dovolené do 
letošního ročníku této soutěže. Protože hodnocení 
probíhalo i ve dnech, kdy se v prostorách MKS konaly 
volby, byl letošní počet hodnotících rekordní. Počet 
soutěžních fotografií: 38.

Výsledky:
1. místo: Miroslav Kašný 48 bodů
2. místo: Alena Pruchová 41 bodů
Vladimíra Maziová 41 bodů
Michal Dorazil 41 bodů
3. místo: Šárka Kubíková 37 bodů
Snímky nejmladších účastníků jsou uvedeny na stra-
ně 16.

Výstava fotografií
Pavla Lazárka a Petra Buchty

BARVY Z NEBE

 24. 11. – 2. 12. 2022
salonek MKS Adamov, Opletalova 22
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek                      
24. listopadu 2022 v 17:30 hodin.

1. místo M. Kašný

2. místo A. Pruchová

2. místo V. Madziová

3. místo Š. Kubíková2. místo M. Dorazil
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SlavnoStní rozSvíceníSlavnoStní rozSvícení

vánocního Stromu v adamovevánocního Stromu v adamove

25. 11. 2022 v 16:3025. 11. 2022 v 16:30
na proStranStví u koStelana proStranStví u koStela

Sv. BarBorySv. BarBory

adventní zaStavení:adventní zaStavení:
vždy v nedeli v 17:15 h. pred MKS na ptacinevždy v nedeli v 17:15 h. pred MKS na ptacine

27. 11. – 4. 12. – 11. 12. – 18. 12.27. 11. – 4. 12. – 11. 12. – 18. 12.
Svátecní zaStavení:Svátecní zaStavení:
24. 12. 202224. 12. 2022

ˇ̌ˇ̌

ˇ̌ ˇ̌ˇ̌

ˇ̌

ˇ̌

Podrobné informace najdete na plakátech v druhé polovine listopadu 2022.Podrobné informace najdete na plakátech v druhé polovine listopadu 2022.ˇ̌
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V letošním roce přihlásili do soutěže svoje fotografie 
(za pomoci maminek a babiček) dvě děti – Ondřej N. 
(5 r.) a Honzík B. (4,5 r.). Jsme tomu moc rádi a děti 

od nás obdrží poukázku na nějakou dobrůtku do 
CoCo Cofee Blansko, jejíž majitelka, paní Radka, nám 
soutěž poukázkami podpořila. Děkujeme.

SALON ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ se blíží...
Tradičně připravuje MKS Adamov na prosinec každo-
ročně výstavu, která představuje veřejnosti práce lidí, 
kteří jsou nějakým způsobem spojeni s naším měs-
tem. Bydlí nebo bydlleli zde, pracují nebo pracovali, žijí 
zde jejich rodiny, přátelé, nebo mají prostě Adamov 
rádi.
Letošní přehlídku připravujeme na 4. – 13. prosince 
a budeme rádi, když akci aktivně podpoříte zapůjče-
ním vašich prací. Neváhejte nás proto kontaktovat na 
č. t. 607 518 104, kde vám k adamovskému salonu 
řekneme víc. Stálé účastníky prosíme o  potvrzení 
účasti.

Ze školních tříd
Podzim v naší školce..

Listí se zbarvilo do krásných podzimních barev. 
Když jdeme pěšky do naší školky, poletuje kolem 
nás. S radostí jsme se zapojili do projektu s názvem 
„Pěšky do školy“, který podporuje děti v pohybu a tu-
díž je důležitý pro naše zdraví. Říjnové počasí nás 
vylákalo do lesů kolem naší školky, pozorovali jsme 
listnaté i jehličnaté stromy a sem tam na nás vykou-
kl nějaký hříbek. Sbírali jsme žaludy a  bukvice, jen 
na kaštany jsme po cestě nenarazili. Nezapomněli 
jsme ani na pohádky. V brněnském divadle Radost 
děti zhlédly „Kubulu a Kubu Kubikulu“. Trošku se bály, 
a to proto, aby přivolaly medvědí strašidlo Barbuchu, 
stejně jako v pohádce Vladislava Vančury. Další po-
hádku „O ukradených nosech“, plnou legrace, napětí 
a pěkných písniček, nám přišli zahrát herci z divadla 
Šumafuk přímo do naší školky. Děti obdivovaly vel-
ké originální balonkové loutky, představující hlavičky 
lidí a zvířat s  různými nosy. Jako v každé pohádce 
nakonec všechno dobře dopadlo a  dobro zvítězilo 
nad zlem. Také jsme oslavili „Den zvířat“. Děti se na 

jeden den proměnily v zajíčky, kočičky a jiná zvířátka. 
Krásně na naše zvířátka navazoval enviromentální 
program „Proč nám kráva mléko dává“. Čas neúpros-
ně plyne, a proto jsme se fotili i na vánoční fotografie, 
které jistě udělají všem velkou radost.

Alena Semeniuková, MŠ Komenského

Ondřej, 5. r.

Honzík, 4,5 r.
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Podzimní procházení
Když to nejde vlakem, tak nepohrdneme ani 

autobusem, ale úplně nejlepší je spolehnout se 
na vlastní nohy. Vlak ještě nějakou dobu musíme 
oželet, tak jsme na cestu do Babic využili autobus 
a přes počáteční menší obavy proběhla cesta na-
prosto bez problémů. Po pár minutách jsme přijeli 
na místo určení a zahájili  výšlap směr Adamov už 
po svých. Procházku jsme si vychutnávali všemi 
smysly. Kochali jsme se podzimní přírodou, prohlí-
želi jsme si všechno, co nás obklopovalo. Poslou-
chali jsme šumění řeky, vnímali vůni stromů a rost-
lin. Děti byly všímavé, nacházely cestou spousty 
hub, krásně zbarveného listí a  rozličných lesních 
plodů. Blahořečili jsme počasí a užívali si každou 
chvilku. Putování jsme si zpestřili jednak ovocnou 

svačinkou, která vždycky venku chutná líp a všem 
a také hrou sudoku. Stačilo nám k tomu pár žaludů, 
klacíků a spadených listů. Po dvou pohodově strá-
vených hodinách jsme dorazili zpátky do školky. 
A protože les, a zvlášť ten podzimní, je jedna velká 
a nikdy nekončící inspirace, tak není divu, že nám 
vnukl spoustu nápadů, které jsme využili při našem 
společném tvoření. Kromě toho nás nabil spous-
tou pozitivní energie, dobré nálady a vnitřního klidu. 
Toto  rozpoložení se vždy snažím co nejdéle ucho-
vat. Potom i v den, který není zrovna jako malovaný, 
mám pocit, že je svět krásně barevný a hravý, vo-
ňavý a čerstvý a zalitý příjemně teplým sluncem. 
Přesně jako náš výletní den.

Mgr. Ivana Pazourková 
MŠ Jilemnického

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

 » Vycházka Drahanská vrchovina 4/5
Vycházka se uskuteční v sobotu 12. 11. 2022.
Délka vycházky: 7 km
Trasa: Račice – Pístovice – Luleč
Terén: zvlněný
Tam: Adamov Bus č. 157 v 8:20 hod.
Zpět: Luleč Bus č. 730 v 13:46 hod., Drnovice Bus 
č. 157 v 14:46 hod.
Jízdenka IDS JMK: 2x4 zóny, + 1 úsek ( 65+ 2x17 

Kč + 5 Kč)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 » Vycházka Drahanská vrchovina 5/5
Vycházka se uskuteční v sobotu 26. 11. 2022.
Délka vycházky: 7 km
Trasa: Habrovany – Vítovice
terén: mírné stoupání v první části
Tam: xS2D Adamov 7:31 hod., Zvonařka Bus č. 
602 v 8:51 hod., Rousínov Bus č. 731 v 9:35 hod.
Zpět: Vítovice Bus č. 731 v 13:17 hod., Rousínov 
Bus č. 602 v 13:35 hod., Brno xS2D v 14:40 hod.
Jízdenka IDS JMK: 2x7 zón (65 + 2x 28 Kč)
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)
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Ohlédnutí za vycházkou Drahanská vrchovina 2/5
V sobotu 8. října jsme uskutečnili druhou část puto-

vání Drahanskou vrchovinou.
Naše trasa vedla z  Ruprechtova do Rychtářova. 

Po zelené značce jsme došli k odbočce na zříceninu 
hradu Kuchlov. Prudké stoupání odradilo většinu tu-
ristů, ke zřícenině vystoupaly tři turistky. Vznik hradu 
se klade do 13. století, o století později zanikl. Ranní 
mlha se rozplynula a krásnou podzimní krajinou ko-
lem říčky Malá Haná jsme došli k další zřícenině a to 
hradu Stagnov nebo-li Hrádku. Byl postaven pravdě-
podobně koncem 13. století, stal se bohužel obětí 
husitských válek v 15. století a později zanikl. Dneska 
se dochovaly pouze malé pozůstatky zdiva. Cestou 
jsme potkali skupinu mužů, kteří si hráli na vojáky 
a měli po nočním „výcviku“.

Vycházku jsme ukončili v Rychtářově, zúčastnilo se 
11 členů plus jeden host.

Ušli jsme 8 km, připravila a  vedla Irena Antos-
zewska.

Výsledky adamovské ligy 
v pétanque 2022 jsou již 
známy.

Dne 25. září 2022  se konal závěrečný ligový, open 
turnaj v pétanque u řeky Svitavy.

Tohoto turnaje se zúčastnilo 12 hráčů z  toho 4 
hosté. Vítězem se stal Jiří Hromek před Hanou Valo-
vou a Martinem Hlavatým. Na tomto turnaji se také 
rozhodlo o kulaři roku 2022, kterým se stal po sečte-
ní platných bodů Karel Mrlina. Jako druhý se umístil 
prezident spolku Jirka Hromek a na velice pěkném 
třetím místě skončil Josef Gruber. Vzhledem k tomu, 

že spolek FENYX má nyní celkem 20 hráčů, tak v tom-
to výsledku se promítá úsilí i štěstí za celý rok 2022.  
Zvláštností tohoto posledního Open turnaje byla 
účast ve hře, nevidomé hráčky – Jany Barvínkové 
z Brna, která to málem se svým manželem v jedné 
hře nandala prezidentovi FENYXu Jiřímu Hromkovi 
se spoluhráčkou Jaruškou Strakovou. Jen ta posled-
ní koule je zachránila, před prohrou s touto napůl hen-
dikepovanou dvojicí. Paní Barvínková totiž hraje koule 
za pomocí svého manžela, který ji slovně navádí. Určí 
jí směr kam to má hodit a řekne vzdálenost a paní to 
tam opravdu poslepu hodí. Vypadá to neuvěřitelně, 
ale přesvědčili jsme se sami, že možné to je a i tato 
hráčka může být úspěšná.  

Po celou dobu této hry se totiž skóre přelévalo 
z  jedné strany na druhou. V  letošním roce si u nás 
v Adamově už nezahraje, ale v příštím roce se s tou-
to dvojicí možná opět setkáme na otevřeném turnaji, 
protože se jim u nás v Adamově oběma velice líbilo.

Se zařazením do hry i  přes předchozí rozpaky 
s nimi nebyl žádný problém, protože po rozlosování 
ostatních hráčů byli automaticky jako dvojice přiděle-
ni na konec celého losování. Tak jako na jiných turna-
jích vidíme hrát koule vozíčkáře, tak jsme se sami pře-
svědčili, že tato hra je za určitých podmínek vhodná 
i pro jinak zdravotně postižené hráče. Je pro ně totiž 
velice důležité, aby se dostali mezi lidi a na vzduch, 
kde potom nemají ani čas řešit nějaké své potíže.

Dalším turnajem u řeky Svitavy byl sedmý ročník 
Memoriálu Jirky Švába. Proběhl za slunečného ne-
dělního odpoledne 9. října 2022 se začátkem ve 14 
hodin. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 15 členů spolku FE-
NYX. 

Na začátku turnaje si všichni připomněli všechny 
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bývalé spoluhráče, kteří si už pétanque v Adamově 
bohužel nikdy nezahrají, přestože právě zde zanechali 
svoji nesmazatelnou stopu. Ať už to bylo při vzniku 
spolku – Ivan Vyhňák – zakládající člen spolku, který 
našel tento vhodný kousek u řeky na hřiště, tak Mag-
da Nečasová, která tam pomáhala s lopatou budovat 
hrací plochy. Také ostatní členové, kteří se podíleli na 
údržbě hřiští - Jan Hlaváček, Jirka Charvát, nebo Jir-
ka Šváb, podle kterého má tento turnaj dodnes svůj 
název.

A jak to dopadlo s výsledky tentokrát? Na prvním 
skvělém místě se umístil Pavel Král, na druhém mís-
tě taky se čtyřmi výhrami, ale slabším skóre Zdeněk 
Handl a na třetím místě se před mnoha dalšími hráči 
a hráčkami umístila Růženka Hromková. Všichni tři 
hráči obdrželi poháry, Pavel Král i pohár putovní za již 
sedmý ročník tohoto turnaje. Na závěr pro všechny 
hřál oheň, na kterém se opékaly špekáčky a večer se 
i přihřívalo svařené víno, které skvěle připravila naše 
hráčka Tereska Kejíková. 

Nyní už se venkovní prostor pomalu ochlazuje, 
takže se asi brzy přesuneme do městského klubu 
mládeže, kde nás čeká zimní hrací plocha. Tam bude-
me pokračovat v tréningu při pravidelném setkávání 
s naší oblíbenou hrou pétanque. 

Všichni už se ale začínají těšit na sobotu 19. lis-
topadu, kdy pořádá spolek FENYX turnaj v pétanque 
s novými  INDOOR koulemi v sokolovně města Ada-
mova. 

Pokud si přinesete přezůvky, můžete se přijít po-
dívat na tuto zajímavou hru, která začíná v 9 hodin 
ráno a končí zhruba za dalších 7 hodin. Bude se totiž 
hrát pět zápasů vždy z nově vylosovaných trojic s ča-
sovým limitem 50 minut + 1 nához. Z tohoto turnaje 
vzejde vzhledem ke stanovenému systému hry jen 
jeden celkový vítěz, místo původních dvojic nebo tro-
jic, jak to bývá zvykem. Takže doufejme, že se našim 
hráčům bude dařit a nějaká trofej snad zůstane doma 
v Adamově.

Více informací z turnajů a spolku FENYX získáte na 
http://fenyx-petanque.cz/

Prezident FENYX pétanque Adamov 
Jiří Hromek

Judo
V září uplynulo 20 let od doby, kdy studentka 

pedagogické fakulty Sedláková Ivana začala 
v Adamově hledat zájemce o  judo. Zdejší oddíl 
založila pod záštitou oddílu JUDO ELÁN BLAN-
SKO, vedeném Zdeňkem Ludvíkem, držitelem 7. 
Danu. Od prvopočátku zázemí oddílu poskytova-
la ZŠ Adamov. Sparťanské podmínky provizorní-
ho tatami neodradily Ivanu ani její svěřence od 
tréninků. „Těžko na cvičišti, lehce na bojišti“ hes-
lo úspěšné pětice Daněk Leoš, Novotný Martin, 
Novotný Tomáš, Tyl Jiří a Tyl Vojtěch, která se 
hned od počátku na turnajích neztratila. Během 

http://fenyx-petanque.cz/
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své sportovní kariéry vybojovali mnohá vítězství. 
K nim se postupně připojovali další.

V  lednu 2004 došlo ke změně trenéra. Od to-
hoto okamžiku až do současnosti vedu oddíl já, 
Jiří Tyl. V dnešní době s pomocí čtyř dalších tre-
nérů. Za uplynulých 20 let oddílem prošlo několik 
stovek mladých judistů a  judistek. K  nejvyšším 
úspěchům patří bronzová medaile Leoše Daňka 
z MČR dorostu či sedmé místo Vojty Tyla na PČR 
starších žáků a účast našich judistů v družstvu 
starších žáků, které v roce 2007 vybojovalo zla-
to na PČR družstev. Nezapomínáme ani na ty, 
kteří v našem oddílu začínali a dnes bojují jinde, 
Doupovec Vít, Rodová Elen. Díky podpoře města 
Adamova, dotačním programům MŠMT i  JMK 
a  stálé podpoře ZŠ Adamov má dnes oddíl ne-
jen stabilní zázemí, ale i kvalitní vybavení, které 
umožňuje trénink na téměř profesionální úrovni.

Aktuálně:
Dne 24. 9. Judo klub SAMURAJ Adamov pořá-

dal již sedmý ročník Velké ceny Adamova. 152 
dětí z  19 oddílů Jihomoravského kraje a  kraje 
Vysočina se popralo o cenné kovy. Adamovské 
barvy hájili 4 judisté. Zlatou medaili vybojovali 
Lukáš Mottl a  Vojtěch Kapoun. Třetí místo Sa-
muel Frňka. Zázemí pro tento turnaj již tradičně 
poskytl Sokol Adamov.

Soustředění Chřástal camp v Pohořelicích vy-
užilo k přípravě šest členů oddílu Samuraj. Sou-
středění bylo zaměřeno na výuku a zdokonalení 
chvatů Uchi mata a Soto maki komi. Závěrečné 
randori (cvičné zápasy) byly vítaným zpestřením 
campu a také možností porovnat své umění s ju-
disty z jiných oddílů.

Získané zkušenosti měli možnost zúročit hned 
následující víkend na turnaji v  Tvrdonicích. Pět 
adamovských judistů si přivezlo hned několik 
medailí. Tobiáš Kaňka a  Nataniel Brat stříbrné, 
Iva Sedláková spolu s Kristýnou Kopečnou a Ši-
monem Pernicou si přivezli bronz.

A co nás čeká?
První listopadový víkend soustředění v  Ada-

mově, kde si judisté zatrénují, navážou nová ka-
marádství, vyzkouší si střelbu z  luku či plynové 
pistole, shlédnou kino promítání. Nakonec naby-
té znalosti předvedou v závěrečném turnaji, který 
je přístupný i rodičům.

Dne 3. 12. Mikulášské soustředění s turnajem. 
Judistický kalendářní rok zakončíme účastí na 
Přeborech Moravy mláďat ve Veselí nad Mora-
vou. 

Dne 15. 12. Zveme adamovské děti na spor-
tovní odpoledne s  judem trochu jinak. Odpoled-
ne plné her, soutěží a odměn se uskuteční v tě-
locvičně ZŠ Adamov, Komenského 4. Zde bude 
vyhlášen i judista roku 2022.

Tyl Jiří

Nová sezóna 2022/2023 – 
stolní tenis

Vážení sportovní přátelé, rádi bychom vám 
oznámili, že na přelomu září a října začala nová 
sezóna stolního tenisu. Adamov má stejně jako 
v  minulých letech už pouze jeden tým v  druhé 
nejvyšší soutěži na okrese. Po čtvrtém místě 
z minulé sezóny je naším cílem se letos poprat 
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o lepší umístění a zkusit hrát i o postup. Tým má 
základní sestavu ve složení Lukáš Kotol, Lukáš 
David, Roman Dobeš a Rostislav Vymazal. Záda 
jim pak kryje ještě Markéta Fialová a Jan Ostrý. 
Adamov má tedy celkem úzkou soupisku, kaž-
dopádně věříme, že to zvládneme vybalancovat 
během sezóny a nezpůsobí nám to nějaké větší 
potíže.

Do této sezóny pak Adamov vstoupil nejlépe 
za několik posledních let, když vyhrál první tři 
utkání. Nejdříve jsme si poradili na domácí půdě 
s družstvem Křetína v poměru 13:5. Zde je nic-
méně nutné podotknout, že hostující tým byl 
oslaben o  jednoho hráče z důvodu nemoci, což 
značně usnadnilo Adamovu tento zápas. V dru-
hém zápase jsme pak vyhráli na půdě Velkých 
Opatovic 11:7, kde rozhodujícím faktorem byl 
výborný výkon našeho nejmladšího hráče Rosti-
slava Vymazala, který zařídil krásné 3 body. Ve 
třetím zápase pak tým vyhrál 12:6 doma s Boři-
tovem, když velmi dobrý výkon předvedli všichni 
hráči (každý vyhrál minimálně 2 ze 4 utkání). Po 
prvních třech kolech je tak Adamov na krásném 
1. místě. Věříme, že se nám toto umístění povede 
co nejdéle udržet a postoupit tak po velmi dlouhé 
době do nejvyšší okresní soutěže.

Za klub stolního tenisu Lukáš David

Ohlédnutí za akcí Adamove, 
tuž se!

V září se Tělocvičná jednota Sokol Adamov za-
pojila do celorepublikového projektu České obce 
sokolské #BeActive Sokol Spolu v pohybu. V sobo-
tu 24. září se uskutečnil pochod se stanovišti pro 
celou rodinu, jehož trasa vedla od sokolovny přes 
Sklaďák nad studánku a po žluté značce směrem 
k lávce u nádraží až zpět k sokolovně. Trasa měřila 
3,4 km a zúčastnilo se jí 36 účastníků. Počasí nám 
přálo a sluníčko krásně hřálo, takže všichni účast-
níci přicházeli do cíle s úsměvem. V cíli čekala dět-
ské účastníky sladká odměna a společně s rodiči 
se mohli občerstvit v hospůdce v sokolovně.

V neděli 25. září byla dopoledne nachystána sta-
noviště v  sokolovně – přelézání žebřin, klouzání 
po lavičce, házení na koš, balancování na BOSU, 
prolézání pytlem, kuželky a mnohé další. Program 
zpestřila taneční vložka pod vedením Mgr. Kate-
řiny Prudíkové ze spolku KOLO-KOLO. Odpolední 
program přilákal všechny nadšence florbalu, kteří 
si mohli nejen zatrénovat, ale společně si i zahrát 
florbalový turnaj. Do všech nedělních aktivit se 
mohli zapojit malí i velcí. Myslím, že si to všichni 
opravdu užili. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem or-
ganizátorům i účastníkům akce a pevně věřím, že 
příští rok se sejdeme znovu všichni spolu v pohybu 
a s úsměvem na akci Adamove, tuž se!

Ing. Blanka Maxerová  
za T. J. Sokol Adamov
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Volnočasové aktivity
Nerealizované projekty vol. 3

Po čase se opět vracím k nerealizovaným projek-
tům, které měly v Adamově vzniknout. Bádání archi-
vem mě přivedlo opět na několik zajímavých staveb, 
které se nedočkaly své realizace.

Lanová dráha na Vranov
V poválečném období bylo zamýšleno vybudová-

ní lanové dráhy na Vranov. V květnu roku 1948 se 
ke stavbě mělo na žádost arch. Ing. Františka Krejčí 
(v Brně působil de facto jako „hlavní architekt“) vy-
jádřit MNV Adamov. Zastupitelé po prostudování 
doručeného plánku stavbu schválili a projekt dopo-
ručili k realizaci.

Dle článku vranovského kronikáře z  roku 2012 
vyvstala myšlenka na stavbu lanové dráhy právě 
od vranovského zastupitele Dostála 20. července 
1947. Radní tehdy podali žádost o stavbu lanovky 
k Zemskému národnímu výboru. Ten žádost převzal 
a předal plánovacímu odboru. Adolf Liebscher zpra-
coval upravovací plán obce Vranov (obdoba dnešní-
ho územního plánu), kam také lanovku zanesl.

V Lidových novinách v únoru 1948 vyšel článek, 
který možnost zřízení lanové dráhy rozebírá. Hlav-
ním motivem zřízení lanovky měla být doprava děl-
níků pracujících v  adamovských strojírnách z  Vra-
nova, Kateřiny, Šebrova, Útěchova či vranovských 
školáků, kteří do Adamova docházeli. Vedlejším 
využitím by samozřejmě bylo posílení turistického 
ruchu.

Následně úvahy o vybudování dráhy zanikly.

Tenisové kurty na Kolonce
V  únoru roku 1975 byla vypracována studie na 

stavbu areálu s tenisovými kurty na ulici Hybešova 
v Adamově. Kurty byly plánovány na louku mezi ulici 
Hybešova a ulici Krátká. V areálu byly naplánovány 
dva tenisové kurty s antukovým povrchem o rozmě-
rech 16,5 x 32,5 m. Dále měla být k dispozici trénin-
ková zeď o šířce 7 m a výšce 2,2 m s předprostorem 

7 x 10 m. Součástí mělo být také sociální zařízení 
o  zastavěné ploše 56 m2  s  šatnami, umývárnami, 
WC a skladem.

Výškově byly kurty plánovány terasovitě odstup-
ňovány, díky čemuž by byl co nejlépe využit svažitý 
terén. Kurty byly navzájem k sobě situovány ve tvaru 
písmene T.

Kde se dál uvažovalo o bytové výstavbě?
Jak jsem již uvedl v březnovém čísle Adamovské-

ho zpravodaje, uvažovalo se v Adamově o rozsáhlé 
bytové výstavbě. Pro ni byla vypracována v prosin-
ci 1968 studie, která mapovala jednotlivá zájmová 
území pro celkové umístění 1 000 bytových jedno-
tek.

Kromě lokality v okolí Ptačí svatyně se v Adamo-
vě zvažovala ještě možnost  umístit novou zástavbu 
nad Ptačinou – tzv. U Masarykovy lípy (dnes místo 
známější spíše jako Vojenská louka).

Doporučená výška výstavby zde byla maximálně 
4 podlaží a celkově se mělo jednat o 15 ha zasta-
věné plochy. Studie dále informuje o  možnostech 
napojení na dopravní a  technickou infrastrukturu. 
Jako zajímavost lze uvést zmínky o nutnosti převze-
tí do užívání tzv. Hrádkové cesty či nutnosti rozšíření 
podjezdu pod železnicí v Adamově, který byl již v té 
době pouze nouzovým řešením (jak víme, podjezd 
se podařilo rozšířit teprve v letošním roce).

Mezi další lokality, které jsou již mimo Adamov 
byly uvažovány Blansko, Šebrov, Olešná, Klepačov, 
Olomučany, Habrůvka, Babice nad Svitavou, Vranov, 
Útěchov, Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice, 
Soběšice a Královo Pole.

Nová škola na Ptačině
Při rozšiřování bytové výstavby na Ptačině se za-

počalo uvažovat o výstavbě nové budovy školy. Ta 
byla naplánována v blízkosti stávající školy z 50. let 
jako terasový objekt pro 18 tříd a čtyřech podlažích.

Lukáš Malý 
www.adamovaokoli.cz

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

• Hledám pronájem či spolupronájem garáže na 
motorku. Lokalita Ptačina, Kolonka. Jan Kořalka 
Kontakt 777081042.

• AEROBNÍ CVIČENÍ – Tělocvična ZŠ Komenského, 
každou středu od 19:30 – 20:30 hodin. Informace na 
tel.: 734 591 955. Těšíme se na vás.

• Prodám lyže značky Tyrolia Drive 195 cm včetně 
vázání stejné značky (Austria) a lyžařské boty č. 9 zn. 
Munari Ms 150 za 800 Kč. Elektrický golfový vozík 
včetně baterie a nabíječky 4 950 Kč. Tel. 602 531 345.

• Nabízíme již každoroční návštěvu Mikuláše, čerta 

a milého andílka (pouze Ptačina, Kolonka). V případě 
zájmu volejte na tel. č. 735 001 272, pište na e-mail: 
vercavolgemutova1@gmail.com, nebo fb: Véja Vol-
gemutová.

FYZIOTERAPIE
MASÁŽE, BOWEN
Mgr. Sabina Šmardová

Vranov 14, 664 32

Objednání na tel. 777 772 929

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 

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 
 

Inzerce
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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 % 

Adamovský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. Vychází 
jedenkrát měsíčně v nákladu 2.300 ks, bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise Rady města Adamova ve složení: PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, 
MBA, PhDr. V. Kubenová, J. Králíčková, K. Vašíček, L. Malý. Odpovědný pracovník L. Malý. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí. Za obsahovou 
stránku textů vydaných ve zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Lukáš Malý, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, e-mail lukas.maly@adamov.cz, tel. 516 499 627, 
mobil 602 135 764. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, pokud není uvedeno jinak. Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Grafické zpracování: 
Lukáš Malý. Tisk: NOVATISK, a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko. Vydáno dne 28. 10. 2022. Příští uzávěrka: 15. 11. 2022.

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     RESTAURACE HRADNÍ 
  12.-13.11.2022 

REZERVACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 703 529 097 NEBO NA EMAILU restauracehradni@seznam.cz 

Předkrm: 
Husí paštika s rozpečenou bagetkou a brusinkami 

Polévka: 
Husí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 

Hlavní chod: 
1/4 pečené husy, bílé zelí a červené zelí, variace knedlíků 

Celá pečená husa, bílé zelí a červené zelí, variace knedlíků 
 

Dezert: 
Jablečný štrúdl s ořechy a brusinkami, vanilkový krém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


