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Termín konání Akce Pořadatel
Pá 25. 11. 16:30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu MKS Adamov

So 26. 11. 7:31 Vycházka Drahanská vrchovina 5/5 Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl turistiky

Ne 27. 11. 17:10 I. adventní zastavení MKS Adamov

Út 29. 11. 18:00 Pyšníme se svým okolím Komise podpory 
komunitního života

St 30. 11. Pozvánka do Městského divadla Brno MKS Adamov

So 3. 12. 9:15 10. Mikulášský běh do vrchu – Adamovská 
vlásenka

Komise podpory 
komunitního života

Ne 4. 12. 17.10 II. adventní zastavení MKS Adamov
Ne 11. 12. 17:10 III. adventní zastavení MKS Adamov
Čt 15. 12. 15:15 Vánoční stromeček pro zvířátka Městský klub mládeže
Ne 18. 12. 17:10 IV. adventní zastavení MKS Adamov
So 24. 12. 14:00 Sváteční zastavení o Štědrém dni MKS Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na 
www.adamov.cz a stránkách jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná 

akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz. Získat můžete i přístup do informač-
ního systému města a sami akce zadávat.

Kalendář akcí

Zprávy z radnice
Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  1. 11. 2022  Jaroslava Pešová, 86 roků
  2. 11. 2022  Milada Straková, 86 roků
  4. 11. 2022  Jana Tomášková, 91 rok
  5. 11. 2022  Stanislav Raušer, 85 roků  
  5. 11. 2022  Miroslav Spěvák, 87 roků
  6. 11. 2022  Libuše Konečná, 89 roků 
  7. 11. 2022  Anežka Täuberová, 80 roků
  7. 11. 2022  Jaroslava Boháčková, 87 roků
  9. 11. 2022  Miroslav Novotný, 85 roků
13. 11. 2022  Ludmila Neckařová, 85 roků
14. 11. 2022  Alexander Kiškuš, 75 roků
16. 11. 2022  Marie Lišková, 83 roky
21. 11. 2022  Helena Sobolová, 70 roků
23. 11. 2022  Jiří Burget, 80 roků
26. 11. 2022  Dášenka Pilátová, 84 roky 
26. 11. 2022  Oluška Hloušová, 90 roků
28. 11. 2022  Jaromír Trávníček, 81 rok

Úmrtí
31. 10. 2022  Kristina Musilová, roč. 1941 
12. 11. 2022  Dušan Materna, roč. 1969  
15. 11. 2022  Libuše Hrstková, roč. 1952

Termíny svatebních obřadů na 
rok 2023

Rada města Adamova na své 1. schůzi dne 14. 
11. 2022 schválila  následující termíny svateb-
ních obřadů na rok 2023:

Leden 7. 1. 2023
Únor 11. 2. 2023
Březen 25. 3. 2023
Duben 1. 4. 2023, 22. 4. 2023
Květen 13. 5. 2023, 20. 5. 2023
Červen 3. 6. 2023, 10. 6. 2023
Červenec 15. 7. 2023
Srpen 12. 8. 2023, 26. 8. 2023
Září 2. 9. 2023, 23. 9. 2023
Říjen 21. 10. 2023
Listopad 25. 11. 2023
Prosinec 2. 12. 2023

on-line

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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Současně Rada města Adamova schválila ob-
řadní síň Městského úřadu Adamov jako úředně 
určenou místnost pro konání svatebních obřadů.

Na základě žádosti snoubenců může matrika 
povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhod-
ném místě ve svém správním obvodu. Za vydání 
povolení uzavřít manželství mimo stanovenou 
dobu nebo mimo úředně určenou místnost je 
vybírán správní poplatek 1.000,- Kč dle platného 
zákona o správních poplatcích.

Informace ze svodky událostí 
Mětské policie Adamov
Vybrané události ze září - října 2022 konkrétně:

• Na nezvanou návštěvu upozornil strážníky 
majitel podzemních prostor nacházejících se 
v  blízkosti ul. Hradní, který byl o  nedovoleném 
vniknutí informován prostřednictvím zabezpečo-
vacího systému. Strážníci se ihned dostavili ke 
vstupu do objektu, kde bylo zřejmé, že pachatel 
se stále nachází uvnitř. Z důvodu taktiky zákroku 
byla na místo přivolána hlídka OO PČR Blansko 
s  požadavkem na policejního psovoda. Než se 
však ,,psí detektiv“ stihl dostat na místo, nezvaný 
host začal opouštět bunkr a byl tedy zadržen. Je-
likož se z bunkru pokusil odnést drobné vybave-
ní, dopustil se tak nejméně TČ krádeže a z místa 
odjížděl v doprovodu policistů.

• Za uvedené období řešili strážníci dva inci-
denty v restauracích. Poprvé se jednalo o muže, 
ve kterém vlivem alkoholu vzrůstala agrese až 
do doby, než začal kolem sebe ,,stěhovat“ sto-
ly a  židle. Pohotovým příjezdem strážníků však 
byla jeho agrese ukončena a  byl vyveden ven 
z restaurace. Ve druhém případě byli strážníci na 
místo přivoláni až v době, kdy již bylo agresivní 
jednání u konce, a na místě zůstali dva zranění 
muži. Strážníci tak na místě prověřili přivolání 
ZZS, provedli dechové zkoušky a další úkony po-
třebné ke zjištění skutečného stavu věci. V dal-
ších dnech, kdy strážníci věc prověřovali, bylo 
zjištěno, že zranění a zejména způsob jeho vzni-
ku naplnil skutkovou podstatu TČ, a  proto byla 
celá věc postoupena k  projednání na OO PČR 
Blansko.       

• Opakovaně se setkáváme s jednáním, kdy se 
na nás obrací jeden z  manželů, partnerů apod. 
s tím, že byl nějakým způsobem napaden svým 
nejbližším. Tyto případy jsou velmi citlivé, jelikož 
se většinou dotýkají i nezletilých dětí. Za uvede-
né období strážníci řešili dva tyto případy, kdy 
v obou byli nápomocni radou, příjezdem na místo 
či nalezením náhradního ubytování do doby, než 
se situace vyjasní. Ne vždy je lehké určit jasné 

role či příčinu konfliktu, ale strážníci se maximál-
ně snaží najít vhodné řešení. Pokud by někdo měl 
podobný problém a  nevěděl si se svojí situací 
rady, věřte, že na to nemusíte být sami a můžete 
se kdykoliv obrátit přímo na strážníky s žádostí 
o radu či pomoc. Vše se může odehrát naprosto 
anonymně.

Za uvedené období strážníci dále řešili:
• nevhodné chování na Rockové letní noci – 

obtěžování účastníka akce 
• možné podvodné jednání při nákupu spotře-

biče
• poškozenou část komunikace
• spolupráce s PČR při napadení muže psem
• nevhodný způsob venčení psa – uvazování 

na veřejném prostranství
• zaseknutou ženu ve výtahu – spolupráce 

s JSDH Adamov
• nepřizpůsobivé sousedy a  jejich nevhodné 

chování
• nález, odchyt a předání domácí kočky majiteli
• přestupky proti občanskému soužití – urážky 

na cti, jiné hrubé jednání
• porušení vyhlášky města Adamova – pravi-

dla pro venčení psů
• poškozenou fasádu RD
• prověření oznámení na linku 112, kdy muž žá-

dal o pomoc – zřejmě falešné volání
• nezaplacenou útratu v  restauraci – hosté 

utekli bez placení

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

30. výročí založení 
Městské policie Adamov
Vznik Městské policie Adamov

Městská policie v Adamově byla zřízena dne 7. 
4. 1992 obecně závaznou vyhláškou. Na začátku 
v Adamově sloužili 3 strážníci bez patřičného vy-
bavení. Postupně byli strážníci vybaveni služebním 
vozidlem a služebními zbraněmi. Počet strážníků 
se časem měnil až na nynější ustálený počet 4 
strážníků, z nichž jeden vykonává činnost vedoucí-
ho strážníka. 

Po založení městské policie byli strážníci pod-
řízeni starostovi města. Nyní jsou podřízeni mís-
tostarostovi města, jelikož je pověřen zastupitel-
stvem k řízení městské policie.  

Za dobu působení vystřídali strážníci tři sídla. 
Na úplném začátku byla jejich služebna součástí 
policejní služebny na ul. Osvobození, poté se již pl-
nohodnotná služebna zřídila v budově dnešní firmy 
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ADAVAK na ul. Nádražní a  posledním aktuálním 
místem, kde mají strážníci zřízenou služebnu, jsou 
prostory Městského úřadu v Adamově, ul. U Koste-
la 46/1, 679 04 Adamov.

Vybavení Městské policie Adamov
Z  vybavení dřívější doby je možné zmínit slu-

žební zbraně, které zprvopočátku tvořily revolve-
ry označení Arminius HW 38, později je nahradily 
samonabíjecí pistole ČZ 75 BD. Nyní probíhá fáze 
přezbrojování, kdy strážníci přechází na pistole ČZ 
P-10C. Jako služební vozidlo sloužila Škoda Felicia 
a  poté Škoda Octavia, která bude nahrazena její 
modernější kopií. Základní prvky osobní výstroje 
či výzbroje strážníků jsou řekněme shodné s  dří-
vější dobou. Jedná se o pouta, nějaké formy obu-
šků, svítilen, zastavovacích terčů, slzotvorných pro-
středků, alkohol testerů či služebních zbraní. Dále 
dnešní doba umožnila strážníky vybavit osobními 
kamerami, výkonným tabletem pro přístup k  růz-
ným agendám v  terénu, ochrannými balistickými 
vestami, uspávacími prostředky na zvířata a tech-
nickými prostředky k zabránění odjezdu vozidla tzv. 
botičkami. Městská policie Adamov dále disponuje 
zařízením pro měření rychlosti vozidel.

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
Jako prevence před majetkovým i  jiným proti-

právním jednáním byl v  roce 2016 zřízen MKDS, 
který měl na začátku 14 kamerových bodů, které se 
postupně rozšiřovaly do dnešních 33 kamerových 
bodů. MKDS je obsluhován pouze strážníky a tito 
jako jediní mají přístup k  záznamům. Záznamy 
slouží jako podpůrný prostředek při řešení proti-
právního jednání či jsou předávány orgánům čin-
ným v trestním řízení.  Do budoucna je předpoklad, 
že se MKDS bude postupně rozšiřovat, jelikož jeho 
zřízení má preventivní charakter a byl nápomocen 
při objasnění několika přestupků či trestných činů. 

Statistika prováděných úkonů či zákroků 
Spektrum úkonů je velice široké. Od dopadení 

pachatelů závažných trestných činů po řešení ne-
ukázněných pejskařů. Velkým problémem Adamo-
va byla v  minulosti drogová problematika, kterou 
strážníci řešili a  řeší ve spolupráci s PČR. Hodně 
osob bylo drogově závislých a probíhala zde i vý-
roba drog přímo v  bytech či v  neobydlených ob-
jektech. Dalším specifikem bylo sprejerství, které 
hyzdilo velkou část Adamova. I  tady strážníci, ve 
spolupráci s PČR, v minulosti vyvíjeli velké úsilí, aby 
byl tento problém odstraněn či přesunut do míst, 
kde je tato činnost legální. I přesto se občas objeví 
nějaký nový malíř, který se chce na veřejných mís-
tech zvěčnit.  

Běžné zákroky (úkony) dále tvoří přestupky proti 

veřejnému pořádku (znečišťování veřejného pro-
stranství, rušení nočního klidu), majetku (krádeže 
v obchodních domech, poškozování věcí), občan-
skému soužití (urážky na cti,  ublížení na zdraví) 
a samozřejmě nevhodné parkování vozidel.  Stráž-
níci se často stávají i poradci ve věcech rodinných 
či obdobných, jelikož si za dobu působení v Ada-
mově s  obyvateli vytvořili bližší vztah. Často tak 
řeší neshody v rodinách, výchovu dětí, partnerské, 
finanční a jiné nepříjemnosti.

Mimo výše uvedené strážníci během služeb do-
hlížejí na děti u  škol, kontrolují parkování vozidel, 
pohyb osob na dětských hřištích, hřbitovy, venčení 
psů, zábory veřejného prostranství a mnohé další. 
V  neposlední řadě působí preventivně svými po-
chůzkovými a hlídkovými činnostmi. 

Pravomoci strážníků
Vyjmenovávat zde všechny pravomoci strážníků 

by bylo na dlouho, můžeme však říci, že pravomoci 
strážníků se do jisté míry shodují s pravomocemi 
příslušníků policie, a  je tedy nutné, nebo bylo by 
dobré, takto ke strážníkům přistupovat. Mějte na 
paměti, že pokud vás vyzve strážník či policista 
k prokázání totožnosti, jste povinni výzvě vyhovět 
a  v  případě, že neuposlechnete, může to mít pro 
vás nepříjemné důsledky (použití donucovacích 
prostředků či předvedení na policii). Samozřejmě, 
že vše je hlavně o dialogu, kdy strážníci jsou také 
jen lidé mnohdy s  rozdílnými temperamenty, ale 
myslím, že se vždy snaží jednat profesionálně. 

Nároky na strážníky
Strážníkem se nyní může stát občan starší 18 

let, bezúhonný, zdravotně způsobilý a musí mít as-
poň střední vzdělání s  maturitou. Není výjimkou, 
že u strážníků slouží vysokoškolsky vzdělaní lidé. 
K výkonu činnosti strážníka musí dále čekatel slo-
žit zkoušku před zkušební komisí ministerstva. Na 
tuto zkoušku se čekatel připravuje většinou několik 
měsíců ve školicím zařízení, kde musí prokázat, že 
zná patřičně znění zákonů i použití donucovacích 
prostředků. Tuto zkoušku strážník opakuje po 5 le-
tech do doby, než absolvuje 4 zkoušky, po kterých 
má již osvědčení na dobu neurčitou a  musí dále 
procházet pravidelným školením. Mimo tato ško-
lení musí strážníci minimálně jednou ročně absol-
vovat střeleckou přípravu, která je neméně důležitá 
pro bezpečné ovládání zbraně. 

Spolupráce s IZS
Při výkonu činnosti strážníci spolupracují s  ha-

siči (JSDH Adamov), zdravotnickou záchrannou 
službou, policií i jinými složkami IZS. Strážníci jsou 
napojeni na rozesílání automatických SMS zpráv 
a mohou tak být na místě události včas a poskyt-
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nout např. první pomoc zraněné osobě, usměrňo-
vat provoz či být nápomocni při požáru. 

Závěrem bych vám, občanům města, chtěl osob-
ně za celou Městskou policii Adamov poděkovat 
za to, že ke strážníkům přistupujete s jistou mírou 
úcty i pochopením a zároveň doufám, že vám naší 
činností dodáváme pocit bezpečí a jistoty, který si 
zasloužíte. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit 
s jakýmkoliv problémem či nepříjemností…

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Volby prezidenta republiky 2023
Volby se na území České republiky konají v pá-

tek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 
hodin. V případě konání II. kola se budou konat v pá-
tek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 
hodin. Voličem je státní občan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let.

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě 

vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápi-
sem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se 
kandidatury nebo odvolání kandidáta, pokud bylo 
doručeno do 48 hodin před zahájením voleb; při zjiš-
ťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro 
takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná infor-
mace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích 
lístcích s uvedením správného údaje. Volební míst-
nost musí být pro každý volební okrsek rovněž vyba-
vena zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hla-
sování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl 
u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s volič-
ským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k  výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz oprav-
ňuje k  zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku 
na území České republiky, popřípadě zvláštním vo-

lebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo 
konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Hlasovací lístky 

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nej-
později 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde 
k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích 

lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere 
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožně-
no.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, 
který se dále nijak neupravuje.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hla-
sovací lístek z důvodu zdravotního postižení anebo 
z  jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být 
v  prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové vo-
lební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za 
něho vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obál-
ku vložit do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, je hlasovací lístek, 
který není na předepsaném tiskopise nebo je přetr-
žený. Je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků, 
jde o neplatný způsob hlasování; k těmto hlasova-
cím lístkům se nepřihlíží a okrsková volební komise 
nebo zvláštní okrsková volební komise tyto hlaso-
vací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením 
důvodu jejich neplatnosti. Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud 
jsou z něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kan-
didáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých 
volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné 
potřebné údaje.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdra-

votních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
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Kontakty pro nahlášení požadavků o hlasování 
mimo volební místnost:
Městský úřad Adamov:
PhDr. Kubenová, tel. 516 499 623
pí. Vávrová, tel. 516 499 620
Okrsková volební komise č. 1 – 773  990  470  
(platí pouze ve dny voleb)
Okrsková volební komise č. 2 – 602  788  015  
(platí pouze ve dny voleb)
Okrsková volební komise č. 3 – 724  862 158  
(platí pouze ve dny voleb)
Okrsková volební komise č. 4 – 773  990  472  
(platí pouze ve dny voleb)

Volební okrsek č. 1: Městský úřad Adamov, Pod 
Horkou 2, Adamov
Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, 
Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová – ro-
dinné domky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U Kostela, 
Vodní, Svitavská, Josefovská, číslo popisné 47 
a 128.
Volební okrsek č. 2: Dům s pečovatelskou služ-
bou, Komenského 1, Adamov
Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 
23, 25 a 27.

Volební okrsek č. 3:  Městské kulturní středisko, 
Opletalova 22, Adamov (malý sál)
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibicho-
va, Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Te-
rerova, Údolní, Zahradní.

Volební okrsek č. 4:  Městské kulturní středisko, 
Opletalova 22, Adamov (velký sál)
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neuman-
nova.

Informace k novému jízdnímu 
řádu MHD

V době uzávěrky Adamovského zpravodaje ne-
byly nové jízdní řády na rok 2023 ještě oficiálně 
schváleny. Ke změně jízdních řádů na rok 2023 
dojde od 11. 12. 2022.

Jízdní řády na linku MHD Adamov č. 215 bu-
dou uveřejněny v  lednovém čísle Adamovského 
zpravodaje, který bude vydán 16. 12. 2022 nebo 
budou volně k  odběru na chodbě MÚ Adamov, 
Pod Horkou 2 v  úředních hodinách městského 
úřadu.

Upozornění pro členy 
okrskových volebních 
komisí (OVK)

První zasedání OVK se uskuteční ve čtvr-
tek 15. 12. 2022 ve 14:00 hod., které je po-
vinné pro všechny členy OVK.

Následně hned poté bude navazovat 
v 15:00 hod. školení OVK, kterého se povinně 
zúčastní předsedové, místopředsedové a za-
pisovatelky OVK.

Náhradní termín se nekoná.

Události ve městě
Cesta za poznáním

Další výlet členů místní organizace STP směřo-
val dne 25. 10. 2022 do Muzea v blanenském zám-
ku, kde jsme si z několika možných výstav prohlédli 
tu s názvem Cesta do pravěku Blanenska. Hned na 
začátku výstavy jsou panely s  nákresy zaniklých 
hrádků a tvrzí našeho regionu, z nichž nejznámější 
je Blansek.

Dále už nás zaujaly především archeologické ná-
lezy z jeskyně Kůlna a Býčí skály, především originál 
lebky Wankelovy „princezny“, objev z Býčí skály. Díky 
dnešním technickým možnostem jí byl vymodelo-
ván obličej. Tak na nás hledí krásná žena halštatské-
ho období oděná do látky, která byla utkána na vedle 
stojícím primitivním tkalcovském stavu s ozdobami 
ve vlasech, v pase a s náramky. Už tehdy se ženy 

rády zdobily.
Soubor originálních nálezů z Býčí skály zapůjčilo 

muzeum ve Vídni. Jsou to především různé velikosti 
nádob, přesleny, korále, spony na šaty, atd. Vše od-
borně popsáno na panelech kromě popisek u  jed-
notlivých artefaktů.

Pak jsme se přesunuli do prvního patra na druhé 
straně zámku, kde nás průvodkyně paní Dvořáčková 
usadila v Hudebním salonku a podala nám výklad 
o  historii zámku. Následně jsme si prohlédli jed-
notlivé místnosti, které zaujmou kazetovými stropy 
a dřevěným ostěním, místy doplněné textilními ta-
petami. Tyto krásné prostory byly v minulosti různě 
využívány jako byty, kanceláře a městská knihovna. 
Dnes se v těchto prostorách konají hudební večery, 
přednášky, svatby, aj.

Odtud jsme přešli do expozice blanenské umělec-
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ké litiny, fenoménu, který neměl v tehdejším Rakous-
ku-Uhersku konkurenci. A to díky Hugo Františkovi 
Salm-Reifferscheitovi, znalci a mecenáši umění, kte-
rý kromě užitkového litinového zboží jako jsou bu-
bínková kamna, zábradlí, hřbitovní kříže, zahradní 
vázy, květinové stolky, pouliční lampy atd.  započal 
i s litím umělecké litiny. Viděli jsme pamětní reliéfy 
světových hudebních skladatelů, talíře, ale i krásnou 
filigránovou kolekci šperků, která nesla heslo: „žele-
zo je nad zlato“.

Později dokázali odlít vcelku postavy antických 
hrdinů i biblických postav, třeba patrona před ohněm 
sv. Floriána. Tyto různé sochy a kašny zdobí náměstí 
nejednoho města naší republiky. Výrobky z blanen-
ské umělecké litiny se vyvážely do celého světa.

Velkou ranou pro uměleckou litinu znamenala prv-
ní světová válka, kdy bylo vše podřízeno válečným 
potřebám.

Z blanenského muzea jsme odcházeli plni dojmů 
a obdivu k dovednosti, umu a fortelu našich předků.

Za výbor STP 
Lidmila Kavanová

Vyhodnocení soutěže 
Namaluj novoročenku 2023

V termínu do 15. listopadu 2022 se mohly děti 
od tří do patnácti let zapojit do již třetího ročníku 
soutěže Namaluj novoročenku.

Soutěž vyhlásilo město Adamov a vítězný obrá-
zek se vždy na příslušný rok stal oficiální novoro-
čenkou města Adamova.

V prvním ročníku byla autorem vítězného díla Ti-
mea Mera. V následujícím roce ji vystřídal v pozici 
výherce Filip Mikeš.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno rekordních 
28 obrázků! Dvě z těchto děl byla dokonce kolek-
tivní. I proto měla porota složená z členů Kulturně-
-informační komise přetěžký úkol – vybrat pouze 
jeden obrázek, který by mohl reprezentovat měs-
to.

Po dlouhém rokování se přeci jen komise na 
vítězi shodla. V letošním roce se jím stal pětiletý 
Ondřej Nedvěd. Jeho novoročenka v podobě po-
hlednice je vložena do tohoto čísla Adamovského 
zpravodaje.

Na závěr bych ještě rád poděkoval všem au-
torům novoročenek, kteří se zapojili do soutěže, 
a upozornil, že ještě není všemu konec. V prosto-
rách MKS probíhá až do 9. 12. 2022 hlasování ze 
všech doručených obrázků. Vítěz získá cenu ve-
řejnosti.

Za Kulturně-informační komisi Lukáš Malý
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Vzpomínky
Dne 4. prosince uplynou 
dva smutné roky, kdy nás 
nečekaně opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek, děde-
ček a  pradědeček, pan Jiří 
Mikula.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi ti-
chou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel-
ka Libuše, syn Jiří a vnuk Jiří 
s rodinou.

Osud Ti z  tváří růže vzal a z očí jiskry zář. Však 
v srdcích nám Tě zanechal, dál s námi zůstáváš.
8/12/2022 vzpomínáme na úmrtí, tatínka, bratra 
a dědečka Jiřího Klímy.
Vzpomíná dcera Renata a  Denisa, syn David 
a cela rodina.

Dne 17. 12. 2022 to bude již 
20 let, co nás navždy opus-
tila manželka a  maminka, 
Jitka Fáberová.
Za tichou vzpomínku děkuje 
manžel s rodinou. Ještě stá-
le nám scházíš.

V neděli 18. prosince tomu 
budou dva roky, kdy nás 
navždy opustil pan Zdeněk 
Ondra.
Kdo jste ho znali, věnujte 
mu prosím tichou vzpomín-
ku.
Stále vzpomíná manželka 
Marie, dcera Renata  a  syn 
Dalibor s rodinami.

18. 12. to bude první smut-
ný rok, kdy nás tragicky 
opustila naše milá mamin-
ka, babička a  prababička 
Marie Lončeková.
Všem, kdo vzpomenou dě-
kuje dcera Lenka a syn Pavel 
s rodinami.

23. 12. uplynuly 2 smutné 
roky, co mě opustila moje 
milovaná sestra dvojče 
Anička Vágnerová.
Vzpomínají zarmoucené ro-
diny a všichni známí.
Nikdy nezapomeneme Anič-
ko na Tvé laskavé srdíčko.

Dne 28. 11. jsme si připo-
mněli jeden rok od úmrtí 
paní Zdenky Pokorné.
Za vzpomínku děkuje rodi-
na.

Výročí
Letos v květnu a v září oslavili manželé Jirka 

a Renka Hynkovi 65. narozeniny a v listopadu 45. 
výročí svatby. Za výchovu a obětavou lásku jim 
děkují a do dalších let společného života, hlavně 
pevné zdraví, přejí syn Jirka s rodinou, dcera Evič-
ka s rodinou a 5 vnoučkat: Patricie, Erik, Lukáš, 
Dominik a malý Víťánek.

Jsou Vánoce feministické?
Obvykle v  předvánoční čas se začnou redaktoři 

nejrůznějších periodik předhánět, kdo podá ucele-
nější a věrohodnější verzi původu Vánoc a historie 
jejich oslav. I v evangeliu jsme svědky jistých kompli-
kací. Do nich z dávných hlubin historie zaznívá hlas 
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biblického proroka Izaiáše, který předjímal slavení 
Vánoc slovy: „Hle, panna počne a  porodí syna“ (Iz 
7,14). A hned tu máme problém, který v jisté paralele 
připomíná situaci, kdy chlapec ve třetí třídě dostal za 
úkol napsat krátké pojednání o rození dětí. Zeptal se 
doma, jak se narodil, a rodiče mu řekli, že ho přinesl 
čáp. Ptal se tedy, jak se narodili oni, a oni zase, že 
je přinesl čáp. Stejnou odpověď dostal i o narození 
dědečka a babičky. O pár dní později předal chlapec 
učiteli pár stránek papíru. Učitel se zmateně zarazil, 
když přečetl úvodní větu: „Napsat toto pojednání bylo 
velice obtížné, neboť v naší rodině nedošlo k normál-
nímu narození dítěte za poslední tři generace.“

Ať už jsme věřící, nebo ne, na vánočním příběhu na-
rození nás mohou zaujmout především ženy. Přesto-
že křesťanství se dnes svým oslovením bratři a sest-
ry, či někdy jen bratři nejeví příliš genderově vyvážené, 
právě scénář Ježíšova narození ženám jednoznačně 
straní. Je zde vyzdvihnuta Mariina odvaha, se kterou 
se rozhodla ponechat si „nemanželské“ dítě a se kte-
rou sdělila andělovi své ano. A mimochodem – která 
žena má dnes takové štěstí, aby jí těhotenství místo 
lékaře, případně papírového testu oznamoval anděl?

Narození z Panny hrálo důležitou roli i pro prvot-
ní církev. Můžeme to usuzovat třeba i z toho, že se 
dostalo do Apoštolského vyznání víry, které se pou-
žívalo již na sklonku prvního století jako otázka pro 
katechumeny v Římě. Slova „narodil se z Marie Pan-

ny“ zde stojí v jedné řadě s ukřižováním a vzkříšením 
z mrtvých. Proces početí i zrození má od pradávna 
přídech zázraku. Tento zázrak je jistě obsahem Vá-
noc křesťanských a promítá se ve svém odlesku i do 
Vánoc pohanských či postmoderních. A já bych vám 
všem chtěl popřát, aby smysl pro zázrak měl svoje 
místo ve vašich srdcích i o letošních vánočních svát-
cích.

Biskup Pavel Konzbul – Jak sníst slona aneb 
málo zbožná kázání.

Termíny bohoslužeb o Vánocích
4. 12. v  8:00 - SVÁTEK SVATÉ BARBORY – 

mše svatá – zpívá kostelní sbor
17. 12. doputuje do Adamov Betlémské světlo
17. 12. kolem 9:30 nebo 18. 12. po mši svaté  

si jej budete moci odnést do svých domovů.
24. 12. v 21:00 - „PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ“ – 

zpívá kostelní sbor. Dopravu na mši svatou za-
jišťuje společnost ČAD Blansko, autobus odjede 
z Adamov 3 ve 20:30 se zastávkami dle rozpisu 
MHD. A zpět 10 min. po skončení bohoslužby.

25. 12. v 8:00 – NAROZENÍ PÁNĚ – mše svatá 
– zpívá kostelní sbor

Pro upřesnění časů všech bohoslužeb sledujte 
ohlášky.

Tento měsíc se budeme bavit o:
Mikuláši, Vánocích a tradicích, Vánocích ve světě
V prosinci se můžeš těšit na Zlaté zastávce na:
• Vánoční tvoření: dárky pro rodiče, baňky a další
• Workshopy vaření: pečení vánočního cukroví (rohlíčky, linecké)
• Speciální akce: Mikulášská nadílka, Vánoce na Zlaté
• Pomoc se školou, hry, pokec

OTEVÍRAČKA:
Přijď za námi:
Pondělí: 10:00 –18:00
Úterý: 9:00 –17:00
Pátek: 12:00 –15:00
V terénu jsme:
Středa: 9:00 –17:00
Čtvrtek: 9:00 –17:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
515 531 152, 733 741732, z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz
Komenského 322/6, 679 04 Adamov
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Městský klub mládeže
Družstevní 1, Adamov
www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

Čtvrtek 15. 12. 2022
 » VÁNOČNÍ STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA
Zveme vás na zimní procházku spojenou se 

zdobením stromečku pro volně žijící druhy zvířat. 
Ve čtvrtek 15. prosince. Sraz v Městském klubu 
mládeže Adamov v  15.15. S  sebou můžete při-
nést to, co obyvatelé lesa uvítají, například oříšky 
vlašské i lískové, žaludy, bukvice, kaštany, šípky, 
jeřabiny, slunečnicová či dýňová semínka, mrkev, 
kedlubnu či lojové koule, tyčinky s  lisovanými 
semínky a podobně. Užijte si vycházku přírodou 
v předvánočním čase.

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

ČTYŘI ADVENTNÍ A JEDNO SVÁTEČNÍ ZASTAVENÍ
vždy v době od 17:10 do 17:45 hodin (s ohledem na spojení 
MHD) před budovou MKS na Ptačině

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ – 27. 11. 2022
Účinkují děti z  MŠ Komenského, úvodní píseň Adéla Ukperaj – 
Grimová, patronka akce Mária Koudelová, členka Zastupitelstva 
města Adamova.
II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ – 4. 12. 2022
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Adamov, úvodní píseň Adéla Ukperaj 
– Grimová, patronka akce Romana Vespalcová, členka Zastupitel-
stva města Adamova.
III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ – 11. 12. 2022
Účinkují děti z MŠ Jilemnického, úvodní píseň Adéla Ukperaj – Gri-
mová, patron akce Jaroslav Budiš, předseda KIK města Adamova.
IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ – 18. 12. 2022
Účinkují děti ze spolku KOLO-KOLO, úvodní píseň Adéla Ukperaj – 
Grimová, patron akce Miroslav Svědínek, člen Zastupitelstva měs-
ta Adamova.

SVÁTEČNÍ ZASTAVENÍ S BRNĚNSKÝMI TRUBAČI – 24. 12. 2022
v době od 14:00 do 15:00 hodin před budovou MKS Adamov (na Ptačině)
Patron akce: starosta města Adamova – Roman Pilát
Ze setkání si můžete do svých domovů odnést Betlémské světlo.

Česko zpívá koledy dne 7. prosince 2022
v 18:00 hodin před budovou MKS na Ptačině

Pořádá: MKS Adamov
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POVÍDÁNÍ O MEDU POVÍDÁNÍ O MEDU 
S UKÁZKOU ZDOBENÍ S UKÁZKOU ZDOBENÍ 

PERNÍČKŮPERNÍČKŮ

I v  letošním roce pokračujeme v pořádání před-
vánočních setkání spojených s prodejem medu, 
medoviny, perníčků a svíček.
O všem známém i neznámém o medu a včelích  
produktech popovídá Jan Strouhal, ukázku zdo-
bení perníčků připravila perníkářka Lenka Umláš-
ková.  
Akce se koná 1. prosince 2022
od 17:15 hodin v salonku MKS Adamov
(na Ptačině)

Sváteční ladění...

Přijměte pozvání ke společnému svátečnímu 
naladění při koncertu nevidomého, mimořád-
ně disponovaného zpěváka a výborného kla-
víristy

Honzy Jareše
Jaromíra Helešice a Tomeše Smetany

bicí nástroje                kontrabas
v  sobotu 3. prosince 2022 od 15:30 hodin               
do sálu MKS Adamov (na Ptačině).
V programu zazní vedle tradičních koled rov-
něž české i světové vánoční skladby a písně 
(mj. Purpura, Rolničky, Bílé vánoce, Hallelu-
jah).
Vstupné 70 Kč.

4. – 13. prosince 2022
ve výstavní síni MKS Adamov na Horce

SALON ADAMOVSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ

Vernisáž výstavy se koná v neděli 4. prosince 2022  ve 14:30 
hodin. Výstavu uvede Jaroslav Budiš a v zastoupení patro-
na akce, starosty města Adamova – zastupitel Pavel Jirků. 
V kultuním programu vystoupí Adéla Ukperaj Grimová.
Výstavu můžete navštívit v  pracovních dnech v  době od 
14:15 do 17:15 h., v neděli od 14:15 do 16:45 h.

9. prosince 2022
v sále MKS Adamov na Ptačině od 13:30 hodin

KOUZELNICKÁ SHOW 
VESELÉHO TOMA

Oblíbený herec, Tomáš Šulaj, dříve člen Slováckého di-
vadla v Uherském Hradišti, dnes člen činohry Národní-
ho divadla Brno, mimo jiné letos nominovaný na cenu 
Thálie, má jako svého koníčka „kouzelničení“.
Pro děti ze školní družiny ze ZŠ Ronovská, ale i pro děti 
spolu s rodiči, má připravenu hodinku kouzel a triků.
Vstupné: 50 Kč
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VÝLET DO ADVENTNÍ OLOMOUCE
15. prosince 2022 odjezd ve 13:00 hod.

Kde jsou nejkrásnější adventní trhy, kam si vyjet nasát krásnou před-
vánoční atmosféru? Každý toto místo máme jinde. Někdo preferuje 
Brno, jiný Prahu, další si předvánoční čas neumí představit bez návště-
vy Vídně.
MKS vás letos zve na výlet do Olomouce. Cestou navštívíme 
výrobnu svíček, kde si svíčku můžete vyrobit nebo zakoupit, 
projdeme se centrem města s průvodcem a navštívíme vánoční 
městečko  s širokým sortimentem ručně vyráběných řemeslných 
výrobků různého druhu, výtečnými produkty nejen regionální ku-
chyně (včetně klasických perníčků, cukroví aj.), ochutnáme slavný 
olomoucký punč mnoha příchutí nebo další nápoje na zahřátí pro 
děti i dospělé.
Cena zájezdu: 400 Kč, přihlášky a další informace na tel. 607 518 104.

ADVENTNÍ KONCERT
V programu zazní skladby J. S. Bacha, G. Gonizettiho, G. Bottsiniho, A. Vivaldiho, ad.

Kostel svaté Barbory v Adamově
sobota 10. prosince 2022 v 17:15 hodin

Ivana Švestková – harfa
Marek Švestka – kontrabas
Ivana Víšková – housle

KONCERT „Z EVY PRO EVU“
pro novou adamovskou „lávku“ 

V  neděli 11. prosince 2022 vás zveme                    
k  novému adamovskému nádraží (prostoru 
zastávky MHD ve směru na Horku), které ten-
tokrát nevyužijeme ke startu našich cest, ale 
uvítáme ho „do života“ jak jinak, než několika 
písněmi z lávky Evy.
Účinkuje Laura Jirků a  Kroužek zpívání pro 
radost při MKS Adamov.
Začátek ve 13:45
Pořádá: MKS Adamov

KONCERT 
pro babičky

14. prosince 2022 v 15:00 hodin                     
ve výstavní síni MKS na Horce

(Komenského 6)

Stalo se již milou 
tradicí, že v  závěru 
roku zavítají mezi 
adamovské seniory 
děti z mateřské ško-
ly na Komenského 
ulici.

Pod vedením paní učitelky Jany Hlouškové 
a Heleny Markové si pro babičky připraví pás-
mo písniček a básniček na téma:

PODZIM    ZIMA    VÁNOCE
Přijďte odměnit práci a snahu dětí úsměvem 
a potleskem. Těšíme se na vás!
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S TETINAMA ZPÍVÁNÍ, 
LEPŠÍ JE NEŽ ZÍVÁNÍ

16. prosince 2022
v 10:00 hodin v sále MKS Adamov (na Ptačině)

S  vánočně laděným programem přijedou za dětmi oblíbené Br-
něnské písničkové tetiny, které tentokrát doprovodí šikovný komi-
ník, který spraví pec, aby mohly tetiny spolu s dětmi péct cukroví.
Chybět nebude společné zpívání krásných českých a moravských 
koled.

NEDĚLNÍ POHÁDKA 
A TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI

V neděli 18. prosince zveme do MKS děti spolu s rodi-
či nejen na pohádku Divadla Úsměv „DVA SNĚHULÁ-
CI“, ale také na tvořivou dílničku s Lenkou.
Začátek pohádky je ve 14:30 hodin, dílnička bude 
následovat po ní. Rádi pro vás připravíme potřeb-
ný materiál, z  tohoto důvodu prosíme, abyste svoji 
účast potvrdili prostřednictvím e-mailu na adrese 
mks@mks-adamov, nebo SMS zprávou na telefonu 
607518104.
Vstupné: 50 Kč / os. 

19. prosince 2022, zač. v 17:30 h.19. prosince 2022, zač. v 17:30 h.
MKS Adamov pořádáMKS Adamov pořádá

    zájezd do kina Blansko na komedii    zájezd do kina Blansko na komedii

kontakt: mks@mksadamovkontakt: mks@mksadamov
nebo tel. 607518104)nebo tel. 607518104)

Cílem našich prosincových zájezdů je:

Vstupenky do divadla mohou být také krás-
ným dárkem pod stromeček.
Bližší informace, přihlášky, dárkové poukazy: 
MKS Adamov, tel. 607518104
nebo mks@mks-adamov.cz
26. 12. 2022
Noc pastýřů (drama o boji talentu s mocí) – 
začátek v 18:00 hodin, cena zájezdu 620 Kč, 
senioři, studenti a děti 435 Kč.
30. 12. 2022
Sám na dva šéfy (třeskutá komedie s písnič-
kami) – začátek v 18:00 hodin, cena zájezdu 
540 Kč, senioři, studenti a děti 382 Kč. 
25. 1. 2023
Matilda (rodinný muzikál) – začátek v 18:00 
hodin, cena zájezdu 740 Kč, senioři, studenti 
a děti 516 Kč.
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Z Akcí Městského kulturního střediska Adamov

Z besedy s „rosničkou“ Alenou Zárybnickou Poprvé v Adamově Divadlo Strom...

„Nedělní setkání s pohádkou“ s Petrou Klímo-
vou a pohádkou O kůzlátkách

 

Z přednášky Zdeňka Špíška na téma Nový Zéland
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Ze školních tříd
Školkovaření

Vařila myšička kašičku, na zeleném rendlíčku. 
Vařilo kuřátko salátek, ovocný mělo kabátek. Va-
řilo děťátko smoothie, nikdo nebyl smutný. Ale 
vraťme se na začátek. Povídali jsme si s dětmi 
o ovoci a zelenině. A jednoznačně nejlepší způ-
sob, jak jakékoli téma uchopit, je prožít si ho, 
osahat, vyzkoušet, přivonět, ochutnat. Pokud je 
to aspoň trochu možné. V tomto případě to bylo 
možné do puntíku. Děti ve skupinkách pracovaly 
jako opravdoví profesionálové pod vedením své-
ho šéfkuchaře. Každý tým dostal k dispozici re-
cept, podle kterého měl za úkol  připravit ovocný 
salát a dva druhy smoothie. Byla to parádní podí-
vaná. Děti se úkolu zhostily se vší vervou, každý 
přiložil ruku a nůž k dílu a práce pěkně odsýpala. 
Nejúžasnější na tom bylo, že všechno, co si děti 
připravily, také ochutnaly a snědly. V což organi-
zátorka ovocno-zeleninové výzvy ani nedoufala. 
První smoothie totiž obsahovalo špenát a  bylo 
brčálově zelené a  druhé obsahovalo červenou 
řepu. Nicméně ani málo oblíbená surovina či neli-
chotivá barva naše kuchtíky neodradila a společ-

ně s dětmi  jsme měli výjimečný gastronomický 
zážitek. Všechny tři týmy postoupily do dalšího 
kola a čeká je perníková výzva. Ale to až příště.. 
Pro tentokrát-vitamínům zdar!

Mgr. Ivana Pazourková 
MŠ Jilemnického
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Slavnost Slabikáře
Den před státním svátkem - 16. listopad - byl 

i svátečním dnem pro adamovské prvňáčky.
Proběhla totiž SLAVNOST SLABIKÁŘE!
Tato událost je vždy spojena s  dokončením 

Živé abecedy, kdy se děti loučí s Písmenkovými 
horami, Zemí slabik i Slovní řekou a získávají Sla-
bikář.

V  tento slavný okamžik nesměl v 1. A na Ko-
menského chybět ani král Ota První, který za prv-
ňáčky přijel až z Království čtenářů. Ti se nechtěli 
nechat zahanbit a  při plnění úkolů prokazovali 
své znalosti písmen, čtení slabik i  slov. Na čty-
řech stanovištích postupně hledali ukrytá pís-
menka, počítali slabiky, skládali slova z písmen 
či hledali první slabiky.

Za každý splněný úkol obdrželi razítko. Jakmi-
le nasbírali čtyři razítka, mohli předstoupit před 
krále Otu Prvního, který jim předal Slabikář.

V 1. B na Ronovské se slavnostního předávání 
ujali naši nejstarší - žáci 5. B.

Prvňáčci se společně s  páťáky setkali v  naší 
zánovní multifunkční učebně s  pódiem, které 
bylo určeno právě pro prvňáčky. Žáci z 1. B četli 
nejdřív slabiky, potom i slova a je třeba zmínit, že 
četli opravdu moc pěkně. Na závěr zazpívali a za-

tančili písničku.
Starší spolužáci odměnili prvňáčky potleskem 

a hlavně krásnými Slabikáři. 
Na řadu přišlo i dětské šampaňské.
Pro všechny prvňáčky to byla moc důležitá 

chvíle.

třídní učitelky 1. tříd 
Martina Burianová a Soňa Karásková
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Judo Adamov Informuje
Ve dnech. 4.–6. listopadu jsme pořádali další, 

v letošním roce již čtvrté soustředění. Zúčastnilo se 
jej 73 dětí ze sedmi oddílů. Malí judisté si na něm 
procvičili chvaty, které již znali a naučili se i něco 
nového. Ale soustředění není jen judo. Tato velká 
parta kamarádů si ve svém volném čase zasoutěži-
la v opičí dráze = běhu přes překážky, zahrála stolní 
hry a „pokecala“. Večery tradičně zakončilo promí-
tání. Vždyť u filmu se tak krásně usíná.

Poslední den si všichni ujasnili pravidla turnaje 

a „na nečisto“ si ho vyzkoušeli v randori. Celé sou-
středění pak vyvrcholilo turnajem, kde své děti měli 
možnost podpořit i jejich rodiče.

A co nás čeká dál?
• 3.12. jednodenní soustředění pro úplné nováč-

ky – začátečníky.
• 15.12. sportovní odpoledne- judo trochu jinak. 

Na tuto akci zveme všechny děti, které si v předvá-
nočním čase mají chuť zasportovat. Začínáme  16 
hod v tělocvičně ZŠ Komenského.

JT

Ze sportu

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

 » Vycházka Mikulášská
Vycházka se uskuteční v neděli  4. 12. 2022
Délka vycházky 7 km
Trasa: Bukovinka – Lhotky – Křtiny
Terén: zvlněný
Odjezd: ČD Adamov nádr. Bus č. 157 v 8:20 hod.
Zpět: Křtiny Bus č. 157 v 15:24 hod.
Jízdenka IDS JKM:  2 x 3 zóny
Vycházku vede: Tonda Procházka

 » Vycházka Novoroční výstup na Babí lom – 
Novoroční čtyřlístek 2023

Vycházka se uskuteční v neděli 1. 1. 2023
Délka vycházky 10  nebo 18 km
Trasa: Adamov – Vranov – Babí lom a zpět
Tam: sraz ČD Adamov zastávka v 9:00 hodin
Vycházku vede:  Marta Opatřilová

Ohlédnutí za vycházkou Pochod srdcem Morav-
ského krasu

Oblastní charita Blansko pořádala 5. října 
ke 30. výročí svého založení charitativní Pochod 
srdcem Moravského krasu.

Start i cíl byly u Domu přírody MK u Skalního 
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mlýna. Byly připraveny trasy 5, 10, 20 a  30 km, 
pro děti cesta za pokladem.

 Naše turistky se pochodu zúčastnily, zvolily si 
trasu 5 km. Po zaregistrování se vydaly Punkev-
ním žlebem k rozcestí Pod Salmovlou. Pokračo-
valy k turistické chatě Macocha a zpět do cíle se 
vrátily  kolem pomníku Křenkovou stezkou. Zdo-
laly celkem 10 km, protože vyrazily od zastávky 
ČKD Orlík a po absolvování trasy opět došly na 
zastávku.

 Vedla Draha Nesnídalová.

Ohlédnutí za vycházkou Drahanská vrchovina 
3/5

V  sobotu 22. října jsme absolvovaly již třetí 
část putování Drahanskou vrchovinou.

Trasa vedla údolím říčky Velká Haná z Rychtá-
řova přes Hamiltony do Dědic. 

Nejdříve jsme se zastavily u  rodného domu 
českého etnografa a  cestovatele, spisovatele 
a kněze profesora Aloise Musila, který patří mezi 
přední orientalisty a  arabisty  přelomu 19. a  20. 
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století.
 Po pár metrech jsme míjely sloup dvou světců, 

Františka a Kryštofa.
 Červená značka nás po 5 km dovedla ke kapli 

sv.Cyrila a Metoděje z roku 1871, nazývané lido-
vě Strachotínka (podle staročeské verze Metodě-
jova jména Strachota). Základní kámen byl polo-
žen 5. července, kaple stojí nad pramenem, kde r. 
865 údajně křtili a kázali slovanští věrozvěstové. 
Podle pověsti ochránila voda z pramene obyva-
tele Hamilton před cholerou, která v  roce 1855 
v  kraji řádila. Naproti kapli stával ve 13. století 
hrad  Miloty z Dědic.

Trasa byla dlouhá 9 km, za deštivého počasí 
se zúčastnily 3 členky KČT + 1 host. Vycházku 
připravila, vedla a zapsala Irča Antoszewska.

13. mistrovství jižní Moravy 
veteránů

Dne 10. 9. 2022 se konalo v  prostorách Šip-
kového klubu Adamov již 13. mistrovství jižní 

Moravy veteránů – memoriál Martina a Zdenka 
Tasche.  Turnaj je pořádán jako vzpomínka na 
tyto hráče. Toto mistrovství pořádal Šipkový klub 
Adamov pod záštitou Jihomoravského oblastní-
ho šipkového svazu (s dotací 5.000 Kč na ceny) 
a města Adamov.

Mistrovství se konalo ve dvou kategoriích od 
40 do padesáti let a nad padesát let, dále doplň-
kový turnaj žen a náhodně losovaných dvojic. 

Vítězové jednotlivých kategorií se pak utkali 
o putovní pohár memoriálu. V každé kategorii ob-
drželi od 1. do 6. místa poháry, finanční odměny 
a věcné ceny. V ceně startovného bylo i bohaté 
občerstvení, které připravil kolektiv Šipkového 
klubu. Turnaje se zúčastnilo celkem 25 hráčů – 9 
v mladší kategorii, 12 ve starší kategorii a 4 ženy.

Celkovým vítězem a  majitelem putovního po-
háru se stal po třetí za sebou Jaromír Bednařík, 
když ve finále porazil Martina Rédu, oba hráči DC 
HORNETS.
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O pohár města Adamova
II. turnaj v indoor pétanque v sokolovně ukázal 

kvality i štěstí adamovských hráčů spolku FENYX.
V  sobotu 19. listopadu 2022 se uskutečnil již 

druhý ročník turnaje INDOOR Pétanque Adamov 
ve sportovní hale Sokolu Adamov. 

Pan starosta TJ Sokol Adamov Miroslav Svědí-
nek příjemně vytopil halu a  zajistil i  občerstvení 
pro příchozí hráče, kterých letos bylo celkem 32. 

Po rozlosováni do systému supermélée na cel-
kem šest hřiští byla zahájena pětikolová hra. Na-
vzdory tomu, že se při každém kole měnili hráči dle 
losu, takže se pokaždé  hrálo s jinými spoluhráči, 
tak se fenyxáci drželi velice dobře. A to i přesto, 
že mnozí to zkoušeli s těmito speciálními INDOOR 
koulemi na parketách poprvé v životě. 

Po náročných soubojích se na krásném prvním 
místě umístil hráč FENYX Karel Mrlina, který ne-
zaznamenal porážku a všech pět zápasů s přehle-
dem vyhrál. 

Na druhém místě se umístil hlavní propagátor 
tohoto turnaje z  FENYX  Adamov Jirka Němec 
se čtyřmi výhrami a na úžasném třetím místě se 
umístila také hráčka FENYXu Tereska Kejíková. 

Všem třem patří veliká gratulace za skvělou re-
prezentaci města Adamova. 

Čtvrté takzvaně bramborové umístění připadlo 
prezidentovi spolku Jirkovi Hromkovi, který záro-
veň občas odbíhal od hry a  sloužil i  jako hlavní 
rozhodčí. 

Ostatní hráči spolku FENYX obsadili následující 
pořadí - 8 - Straková Jaruška, 9 – Jarmila Kucha-

Autor: Mc-film
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řová, 10 – Lucie Seredová, 13 – Kamil Řeřucha,14 
– Martin Hlavatý, 17 – Zdeněk Handl, 24 – Soňa 
Karásková a 26 – Josef Gruber. 

Všichni účastníci turnaje byli spokojeni s orga-
nizací i zázemím a těší se na další akce, které spo-
lek Fenyx bude v Adamově pořádat.  

Poděkování patří sponzorům, bez kterých by se 
tato akce vzhledem k finančním nákladům nedala 
uspořádat. 

Jsou to město Adamov, ELKOV Blansko, Pro-
dejna potravin Víta Uhlíře, MPF Servis, s.r.o, a také 
Petr Stoklásek, ze spolku Fňáky Brno, který jako 
bývalý prezident České asociace pétanque ČA-
PEK, připravil zajímavý herní systém.

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

Ředitel turnaje a prezident FENYX pétanque 
Adamov Jiří Hromek

Florbalová soutěž pro 1. 
stupeň ZŠ - Pohár základních 
škol

Žáci prvního stupně se 11. listopadu vydali na 
okresní kolo celorepublikové florbalové soutěže 
ČEPS cup.

Soutěž se uskutečnila ve sportovní hale Soko-
la u nás v Adamově. Chlapeckých týmů z okresu 
Blansko se do soutěže přihlásilo 6 a  jen jeden 
mohl postoupit do kola krajského. Soutěž se hrá-

la na dvou hřištích zároveň v  počtu hráčů 3+1. 
Chlapecké týmy byly rozlosovány do dvou sku-
pin, z nichž první dva postupovaly do semifinále. 

Našemu týmu se podařilo všechny zápasy ve 
skupině vyhrát. Soupeřem v  semifinále pro nás 
byla ZŠ Černá Hora. Tu jsme snadno přestříleli 
s výsledkem 10:2. Následoval urputný boj o první 
místo proti ZŠ Dvorská Blansko. Boj to byl těžký. 
Bohužel jsme podlehli se skóre 4:1 pro Blansko. 

Za tým společně hráli: Bednář - gólman, Do-
hnal, Findová, Flachs, Hlouch, Chladil, Kahánek, 
Mastný, Matal, Pavešic.

Mgr. Lenka Dohová

http://fenyx-petanque.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!

• Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců 
a PVC, montáž plovoucích podlah dřevěných, korko-
vých a laminátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: zdenekcrom@
seznam.cz.

• Prodám jablka více druhů na ulici Fibicho-
va za cenu 8 Kč za kg. Tel 722  965 137 nebo 
604 494 979.

• Provádím rekonstrukce koupelen a  bytů, 
veškeré zednické práce. Pokládka podlahových 

krytin a další drobné domácí práce. Vše po do-
mluvě a na klíč. Kontakt tel. 776 366 585, e-mail 
georgeadamov@seznam.cz, Vladimír Gregor.

• Zemní a  výkopové prá-
ce, půjčovna minibagrů. Tel. č. 
+420 721 079 046. E-mail: petr.mar-
tinek1111@seznam.cz.

• Prodám garáž na ulici Plotní. Volná ihned. 
Cena 480 tis. Při rychlém jednání sleva možná. 
Tel.: 728172465.

• Koupím garáž na Ptačině, tel. 734766291.
• Městské kulturní středisko přijme do pracov-

ního poměru pracovníka/pracovnici na pozici do-
movník/domovnice, uklízeč/uklízečka. Nástup 
1. 1. 2023. Bližší informace na tel. 607 518 104.

Inzerce

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ          +420 775 582 092

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Poklidné prožití svátků vánočních, 
vše nejlepší a hlavně hodně zdraví 
v nové roce 2023,
Vám přeje Silvie Hynštová

Nabízíme možnost přivýdělku na pozici

Obsluha kotelny v bytovém domě  
u zastávky Babice nad Svitavou

Práce je vhodná zejména pro spolehlivého, aktivního seniora, kterému nabízíme 
tuto pracovní pozici včetně bydlení v jednom z našich bytů. Jde o činnost 
v minimálním rozsahu 1 hodina denně. V případě zájmu je možné tento rozsah 

navýšit o další drobné pracovní činnosti při spravování bytového domu.

Nabízíme čistých 150 Kč/hod s pravidelným navyšováním v souvislosti 
s inflací. Nástup do práce předpokládáme během 1. pololetí 2023.

Budeme rádi, když nám o sobě napíšete pár slov na e-mail info@podronovem.cz.
Oldřich Kukrecht

603 453 791

BYDLEN Í

POD  RONOVEM
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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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