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Termín konání Akce Pořadatel

St 1. 2. 10:00 POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE S DIVADLEM KEJ-
KLE MKS Adamov

St 1. 2. 17:00 PŘEDNÁŠKA ING. BLANKY KOCOURKOVÉ: 
ZDRAVÍ ZA OKNEM MKS Adamov

Pá 3. 2. 10:00 VÝLET DO UHERSKÉHO HRADIŠTĚ SPOJENÝ 
S NÁVŠTĚVOU SLOVÁCKÉHO DIVADLA MKS Adamov

So 4. 2. 6:46 Opatovický šmajd Spartak Adamov, z. s.,
turistický oddíl KČT

Út 7. 2. 17:00 "OD BAROKA PO SOUČASNOST" - KONCERT 
TROMBONISTŮ MKS Adamov

Ne 12. 2. 16:00 VÝSTAVA OBRAZŮ FRANTIŠKA DVOŘÁKA MKS Adamov
Čt 16. 2. 10:00 DOPOLEDNE S POHÁDKOU: TETINY V ZOO MKS Adamov
Čt 16. 2. 13:30 ZÁBAVNÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI MKS Adamov

Čt 16. 2. 17:00 PŘEDNÁŠKA ZÁCHRANÁŘE MGR. PETRA 
HAVELKY, DIS. MKS Adamov

Pá 17. 2. 16:00 Dětský karneval Městský klub mládeže
So 18. 2. 18:00 ZÁJEZD DO MDB NA PŘEDSTAVENÍ "MEDICUS" MKS Adamov
Út 21. 2. 16:00 Výstava kreslených vtipů Městský klub mládeže

So 25. 2. 8:40 Arboretum Řícmanice Spartak Adamov, z. s.,
turistický oddíl KČT

Út 28. 2. ZÁJEZD DO PRAHY SPOJENÝ S VERNISÁŽÍ 
VÝSTAVY V SENÁTU MKS Adamov

Ne 30. 4. I vaše fotografie mohou tvořit kalendář města Město 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

Přehled nejbližších domácích zápasů Komety Brno
43. kolo 29. 1. 2023, neděle

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec

44. kolo 3. 2. 2023, pátek
HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec

46. kolo 15. 2. 2023, středa
HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň

48. kolo 19. 2. 2023, neděle
HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav

50. kolo 26. 2. 2023, neděle
HC Kometa Brno - HC Olomouc

on-line

https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo města Adamova

Na 2. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
konaném dne 28. 11. 2022 Zastupitelstvo města 
Adamova zvolilo členy finančního výboru Ing. Vla-
dimíra Bílého, Márii Koudelovou, Ing. Petra Slavíčka 
a Kamila Vašíčka. Za členy kontrolního výboru byli 
zvoleni Jiří Baisa, Ing. Miroslav Kašný, Hana Marko-
vá a Antonín Procházka.

Následně Zastupitelstvo města Adamova pově-
řilo řízením Městské policie Adamov místostarostu 
Jiřího Němce.

Dále byl Jiří Němec určen jako zastupitel města 
Adamova, který bude spolupracovat s pořizovate-
lem územně plánovacích dokumentací města Ada-
mova.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo roz-
počtové opatření č. 8/2022.

Na závěr Zastupitelstvo města Adamova schvá-
lilo Darovací smlouvu, jejímž předmětem jsou části 
pozemků parc. č. 399/22 a parc. č. 399/40.

Na 3. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
konaném dne 14. 12. 2022 Zastupitelstvo města 
Adamova vzalo na vědomí zápis z 1. zasedání Fi-
nančního výboru konaného dne 12. 12. 2022.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo dotač-
ní program s názvem „Dotační program pro posky-
tování dotací z rozpočtu města Adamova pro pří-
mou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na 
období 2023-2026“.

Dále byl schválen dokument s  názvem „Strate-
gický plán rozvoje sportu ve městě Adamov 2023 
- 2026“ včetně příloh č. 1 a č. 2, a dokument s ná-
zvem „Strategický plán rozvoje sportu ve městě 
Adamov 2023 - 2026“.

Následně byl schválen dotační program s  ná-
zvem „Dotační program pro poskytování dotací 
z  rozpočtu města Adamova“ na údržbu veřejné 
zeleně, chodníků a  kontejnerových stání v  okolí 
bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města 
Adamova na období 2023 –2026.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo uzavře-
ní navržené dohody o provedení práce mezi měs-
tem Adamov a PhDr. Jaroslavem Budišem a RNDr. 
Karlem Truhlářem pro rok 2023 s platností od 1. 1. 
2023 do 31. 12. 2023.

Byla schválena Kupní smlouva o prodeji pozem-
ku parc. č. 515/43 v k.ú. a obci Adamov uzavřenou 
mezi Mendelovou univerzitou v Brně, Zemědělská 
1665/1, Brno, 613 00, IČ: 62156489 (prodávající) 
a městem Adamov.

Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 
10/2022 a rozpočtové provizorium na období le-

den-únor 2023.
Na závěr Zastupitelstvo města Adamova schvá-

lilo úpravu Tarifu IDS JMK s účinností od 1. 3. 2023.

Rada města Adamova
Na 2. jednání Rady města Adamova konaném dne 

28. 11. 2022 Rada města Adamova schválila Smlou-
vu o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi měs-
tem Adamov a EG.D, a. s.

Dále schválila Dodatek č. 1 servisní smlouvy č. 
06/11/S s firmou HEPRO, spol. s r.o., na revizi vzdu-
chotechniky v Městském klubu mládeže.

Bylo schváleno položkové znění Rozpočtového 
opatření č. 8/2022.

Rada města Adamova schválila přijetí neinvestiční 
účelové dotace z KrÚ JMK pro Základní školu a ma-
teřskou školu Adamov, příspěvkovou organizaci, na 
realizaci projektu „Obědy dětem VII“ ve výši 9.891 Kč.

Následně bylo schváleno přijetí neinvestiční účelo-
vé dotace z MF ve výši 52.600 Kč na výdaje spojené 
s přípravou volby prezidenta ČR v roce 2023.

Na závěr Rada města Adamova schválila Rozpoč-
tové opatření č. 9/2022.

Na 3. jednání Rady města Adamova konaném dne 
5. 12. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí 
zápis z 1. zasedání Sportovní komise, které se konalo 
dne 1. 12. 2022, zápis z 1. zasedání Kulturně infor-
mační komise, které se konalo dne 16. 11. 2022.

Rada města Adamova projednala návrh dotačního 
programu s názvem „Dotační program pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Adamova na údržbu ve-
řejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání v okolí 
bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města 
Adamova na období 2023 – 2026 a doporučuje Za-
stupitelstvu města Adamova tento dotační program 
schválit.

Dále byl projednán a schválen s účinností od 1. 1. 
2023 Provozní řád Městského klubu mládeže a Pro-
vozní řád lezecké boulderingové stěny v Městském 
klubu mládeže.

Následně byl schválen Dodatek č. 2 k  vnitřnímu 
předpisu č. 4/2018 Organizační řád.

Rada města Adamova v souladu s čl. VI. Nájem-
ní smlouvy č. 2/2009 ze dne 22. 12. 2009 uzavřené 
se společností ADAVAK, s.r.o., Nádražní č. p. 455, 
Adamov, uděluje souhlas s prodloužením podnájmu 
části pozemků p. č. 417/6 a p. č. 417/7 v k.ú. a obci 
Adamov pro účely dočasného umístění zařízení sta-
veniště.

Byl schválen vzor Dodatku Smlouvy o nájmu bytu č. 
xx/xxxx/B ze dne xxxx na období 1. 1. 2023 - 31. 12. 
2023 pro byty na ul. Komenského 322/6 v Adamově 
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a vzor Dodatku Smlouvy o nájmu bytu č. xx/xxxx/B 
zvláštního určení na období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023.

Byly schváleny Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na 
provádění služeb v oblasti odpadového hospodářství 
a provozování sběrového dvora se společností GAMA 
J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, 
679 04 Adamov a Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 
01/2021/PP – část pozemku parc. č. 417/5 k dočas-
nému zřízení zařízení staveniště.

Rada města Adamova schválila Obchodní pod-
mínky ke Smlouvě o  zprostředkování burzovních 
komoditních obchodů.

Následně byla schválena Servisní smlouva č. 
490221091 programového vybavení CODEXIS® 
GREN, uzavřená mezi společností ATLAS Consul-
ting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava.

Byl schválen rozpočet na rok 2023 a  schválila 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 
Městskému kulturnímu středisku Adamov, příspěv-
kové organizaci, a Základní škole a mateřské škole 
Adamov, příspěvkové organizaci.

Na závěr byl schválen program 3. zasedání Za-
stupitelstva města Adamova, které se bude konat 
ve středu 14. prosince 2022 v 16:30 hodin na Měst-
ském úřadu v Adamově.

Na 4. jednání Rady města Adamova konaném 
dne 14. 12. 2022 Rada města Adamova vzala na 
vědomí zápis z 2. zasedání Kulturně informační ko-
mise, které se konalo 8. 12. 2022.

Byl projednán a schválen nový Domovní a pro-
vozní řád v Domě s pečovatelskou službou, Komen-
ského 328/1 v Adamově.

Rada města Adamova vzala na vědomí pořadí 
žadatelů o  byt v  bytovém domě na ulici Komen-
ského 6, Adamov, sestavené pověřenou pracovní 
skupinou dne 29. 11. 2022 a  schválila Smlouvu 
o nájmu bytu č. 02/2022/B k bytu č. 19 na ulici Ko-
menského 6 v Adamově se žadatelem umístěným 
na 1. místě v sestaveném pořadí.

Dále byly schválen dodatky č. 8 a 9 Smlouvy č. 
01/2017/OO zajištění Městské hromadné dopravy 
v Adamově (víkendové spoje) a dodatky č. 14 a 15 
Smlouvy č. 01/2014/OO zajištění Městské hro-
madné dopravy v Adamově.

Následně bylo schváleno položkové znění Roz-
počtového opatření č. 10/2022 a  bylo schváleno 
Rozpočtové opatření č. 11/2022. Dále Rada města 
Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 12/2022 a schválila změnu rozpisu rozpočtu 
č. 13/2022.

Rada města Adamova schválila přijetí účelové 
neinvestiční dotace z MV na výdaje jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 ve výši 
25.000 Kč na základě Rozhodnutí o  poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím 

kraje.
Byl schválen Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu bytu 

č. 34/2016/B.
Dále byla schválena Smlouva o spolupráci a po-

skytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 
technické mapy Jihomoravského kraje s Jihomo-
ravský krajem.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 13 
ke Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 1. 
1. 2010 uzavřené mezi společností Adavak, s.r.o., 
Nádražní čp. 455, Adamov a městem Adamov.

Na závěr bylo schváleno ukončení Smlouvy o ná-
jmu části nemovitosti pro umístění reklamního ští-
tu na Domě služeb, Družstevní 1, dohodou ke dni 
31. 12. 2022.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  2. 1. 2023  Ing. Daniel Dařílek, 85 roků
  4. 1. 2023  Libuše Matulová, 82 roky
  9. 1. 2023  Jaroslav Gryc, 80 roků
11. 1. 2023  Marie Tlačbabová, 75 roků
11. 1. 2023  Jarmila Habrlová, 80 roků
13. 1. 2023  Drahomíra Nesnídalová, 75 roků
15. 1. 2023  Marie Oujeská, 90 roků
17. 1. 2023  Vlastimil Kytner, 70 roků
18. 1. 2023  Vratislav Nosek, 81 rok
22. 1. 2023  Libuše Moserová, 82 roky
22. 1. 2023  Marie Rerychová, 89 roků
23. 1. 2023  Bedřich Hájek, 90 roků
26. 1. 2023  MUDr. Jan Well, 70 roků
27. 1. 2023  Miroslav Pokorný, 75 roků
30. 1. 2023  Jarmila Bracková, 80 roků 

Blahopřejeme k uzavření sňatku
6. 1. 2023  Zdeněk Říha a Viktorie Klaara Ilmo-
nen, sňatek Městský úřad Adamov

Úmrtí
17. 12. 2022  Zdeněk Stloukal, roč. 1935 
  6. 1. 2023  Rostislav Vojta, roč. 1946  
  6. 1. 2023  Rostislav Nezval, roč. 1944 
  7. 1. 2023  Josef Ševčík, roč. 1958

Nabídka brigády
Město Adamov, Pečovatelská služba města 

Adamova, hledá brigádníka z Adamova, nejlépe 
z části Horka na dohodu na výpomoc ve všední 
dny večer, ale zejména o víkendech. 

Praxe v sociální službě nebo zdravotnictví vý-
hodou. Nástup co nejdříve.

Bližší informace podá vedoucí odboru SSV na 
telefonu 516 499 624 nebo 602 788 015.
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Výběrové řízení – tajemník/
tajemnice městského úřadu

Starosta města Adamov vyhlašuje výběrové ří-
zení na obsazení funkce vedoucího úřadu tajem-
ník/tajemnice Městského úřadu Adamov. Více 
informací naleznete na webu města Adamova 
nebo na úřední desce.

Poděkování
Tak jako již tradičně proběhla začátkem měsí-

ce ledna 2023 i v Adamově Tříkrálová sbírka, kdy 
bylo možno do 12 pokladniček přispět libovolnou 
finanční částkou. Oblastní charita Blansko velmi 
děkuje všem lidem, štědrým dárcům, kteří přispě-
li jakoukoliv finanční částkou v rámci Tříkrálové 
sbírky. Bez vás, dárců, by sbírka nemohla být. 
Velký dík pak patří i tříkrálovým koledníkům, kteří 
se v tomto zimním sychravém a mnohdy i dešti-
vém počasí vypravili koledovat do adamovských 
ulic. Výtěžek z  TKS se v  Adamově každoročně 
pravidelně navyšuje, což naznačuje, že je zde 
mnoho lidí, kterým není lhostejná nepříznivá či 
složitá situace druhých lidí, kterým štěstí nepřá-
lo, zejména v dnešní složité ekonomické situaci. 
Proto přijměte ještě jednou jedno velké díky.

Záměrem Tříkrálové sbírky 2023 z  vybraných 
finančních prostředků je jejich využití na podporu 
těchto vybraných projektů, kde Vaše peníze po-
mohou:
• mobilnímu hospici svatého Martina,
• seniorům a zdravotně postiženým lidem v re-

gionu,
• rodinám s dětmi v nouzi,
• charitní záchranné síti – pomoc nejpotřebněj-

ším v regionu ve spolupráci s farnostmi, měs-
ty a obcemi,

• rozvoji dobrovolnictví v Charitě Blansko.

Celkem bylo v Adamově letos vybráno 77 629 Kč.
Ještě jednou všem velmi děkujeme.
Více fotografií z  Tříkrálové sbírky na webu 

města Adamova.

Poděkování
Touto cestou chceme všem ze srdce poděko-

vat za veškerá vyjádření soustrasti a za květinové 
dary při posledním rozloučení v úterý 17.1.2023 
s mým manželem Rostislavem Nezvalem.

Jménem celé truchlící rodiny 
manželka Anna Nezvalová

https://www.adamov.cz/podekovani-9171#obsah


6

Najdi stejné!
Víš, že vysloužilá elektrozařízení do koše nepatří? Díky recyklaci 
je totiž možné znovu využít většinu materiálů, ze kterých jsou 
elektrozařízení vyrobena. Až vám doma některé doslouží, odneste 
ho s rodiči na sběrné místo, jejich mapu najdeš na www.ekolamp.cz.

Najdi mezi obrázky stejná elektrozařízení. Některá jsou tu dvakrát, jiná třikrát nebo dokonce 
čtyřikrát. Jen jeden druh je tu jen jednou. Najdeš ho?

Zahraj si  
i naši mobilní hru  
Zrecykluj to!

www.ekolamp.cz
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Vzpomnky

5. února 2023 uplyne dlou-
hých 15 let od úmrtí mého 
manžela pana Věroslava 
Bělehrádka.
S láskou vzpomínají manžel-
ka, dcera a syn s rodinami.

Dne 6. února to bude již dva
roky, co nás po vážné ne-
moci opustila Květoslava 
Ungrová.
Stále na ni vzpomíná druh 
František, dcera Jana s rodi-
nou, syn Petr, snacha Jana,
vnoučata Monika a Honzík.

Dne 11. 2. si připomeneme
10. výročí úmrtí paní 
Ludmily Lůdlové.
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcera a syn s ro-
dinami a  kolektiv spolupra-
covníků z lékárny Adamov.

Dne 13. února 2023 je 
100. výročí narození našeho 
milovaného otce. Pan Fran-
tišek Kuja se narodil v malé 
obci Hrušky na jihu Moravy. 
Do Adamovských strojíren 
byl poslán na brigádu v rám-
ci posílení průmyslu v  roce 
1951, kde nakonec zůstal 
i s rodinou až do své smrti.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte prosím na něho 
s námi. Určitě si to zaslouží.
Synové Petr, Jaroslav, Jiří 
a Ivan s rodinami.

Dne 21. února uplyne 8 let od úmrtí paní Marty 
Vackové a dne 15. 8. uplyne 36 let od úmrtí pana 
Jiřího Vacka.
Kdo jste je znali, věnujte jim spolu s námi tichou 
vzpomínku.
Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 22. února si připome-
neme 5 let od úmrtí pana-
Přemka Vespalce.
Kdo jste ho znali vzpomeň-
te s námi.
Děkuje manželka a děti s
rodinami.

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

Pátek 17. 2. 2023
 » DĚTSKÝ KARNEVAL

V Městském klubu mládeže v Adamově se v pá-
tek 17. února 2023 uskuteční dětský karneval. 
Čeká vás promenáda masek, veselé soutěže, ta-
nec, odměny…
Těšíme se na vás! Začátek v 16:00 hodin.

Úterý 21. 2. 2023
 » VÝSTAVA KRESLENÝCH VTIPŮ

Zveme vás na vernisáž výstavy kreslených vtipů,
která se uskuteční v úterý 21. února 2023 v 16.00. 
Namaluj kreslený vtip a zúčastni se tak naší vý-
stavy. Obrázky přijímáme až do zahájení výstavy 
v Městském klubu mládeže Adamov.
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Únor – filmový měsíc
na Zlaté zastávce

MŮŽETE SE U NÁS TĚŠIT NA 
• ROZBOR FILMŮ A SERIÁLŮ
• NAKOUKNUTÍ
       JAK SE TVOŘÍ FILMY 

OTEVÍRAČKA - Přijď za námi:
Pondělí: 10:00 – 19:00
Úterý: 10:00 – 17:00
Čtvrtek: 10:00 – 19:00
Pátek: 12:00 – 15:00
V terénu jsme: Středa: 10:00 – 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

 

Městský klub mládeže Adamov 

uvádí 

 
 

 

 

 

   Již brzy 

v pátek 17. 2. 2023 v 16:00 
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Pozvánka na výstavu
František Dvořák

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil 
ve výstavní síni Společenského centra MKS vý-
stavu kreseb, ilustrací a  grafik Františka Dvořá-
ka. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 12. 
února v  16 hodin. Výstavu uvede Petr Bernard 
a Jaroslav Budiš. V hudební části vystoupí Milan 
Novotný a  Martin Krajíček – kytary. K  návštěvě 
jste zváni od 12. 2. do 21. 2. 2023, a to v pondělí 
– pátek od 14:00 – 17:00 hodin, v neděli 14:00 – 
16:30 hodin. V sobotu je zavřeno.

Autor nám o sobě řekl:
Od malička žiji v malé vesničce Louka u Oleš-

nice. Ač původní profesí strojař, celý život se za-
bývám  kresbou nebo příbuznými činnostmi. Ať 
už to byly potisky triček a textilu, knižní ilustrace, 
tvorba pro děti (omalovánky, návrhy strojních vý-
šivek a  podobně), užitá grafika, výroba reklam-
ních ploch a v poslední době i počítačová grafika 
a návrhy tetování. Toto tvoření mě provází celým 
mým životem. Ale nejvíc se věnuji kresbě, převáž-
ně kresbě tužkou, pastelem nebo rudkou. V mých 
kresbách je realita i fantazie, prožité i sny.

Vzhledem k době, kdy jsem vyrůstal a studoval, 
jsem byl a jsem navenek rocker, byť pod povrchem 
ukrývám něco jemnějšího. Mám rád poezii, která 

dokáže něco říct, mám rád upřímná slova a všech-
no, co je myšleno vážně, mám rád, když lidi mají 
srdce i duši... a kreslení - to je pro mě možnost 
úniku z věčného shonu a stresu reálného života, 
je to ventil, kterým upouštím vnitřní přetlak, je to 
možnost jak něco říci, když dojdou slova nebo 
není komu se svěřit, je to druhý svět, svět za zr-
cadlem, můj soukromý vesmír... v něm jsem vším, 
čím chci být... trochu rocker, trochu věčný roman-
tik a nenapravitelný snílek a možná i poeta... tak 
tohle jsem já.

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
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1. února 2023
v sále MKS Adamov (na Ptačině) v 10:00 h.
Představení Divadla Kejkle pro děti z MŠ Jilem-
nického a ostatní zájemce.

 » KOMETA JE POPLETA
Vstupné 50 Kč.

3. února 2023 
zájezd do Slováckého divadla v  Uherském Hra-
dišti.
Přijměte pozvání na zájezd do Uherského Hradi-
ště, kde navštívíme Slovácké divadlo - veřejnou 
generállku romantické komedie

 » „TŘINÁCTKRÁT ZA SVĚDKA“, 
kterou její autor, Jan Šotkovský, napsal přímo pro 
SD. Po představení je pro nás připravena prohlíd-
ka divadla.
Cena zájezdu: 450 Kč

2. února 2023
v 17:00 hodin
v salonku MKS na Ptačině
PŘEDNÁŠKA
Ing. Blanky Kocourkové na téma

 » ZDRAVÍ ZA OKNEM

Vstupné: 50 Kč

OD BAROKA PO SOUČASNOST...OD BAROKA PO SOUČASNOST...
KONCERTKONCERT

7. února 2023 v 17:00 h. v MKS Adamov7. února 2023 v 17:00 h. v MKS Adamov

Účinkují: Trombonisté Konzervatoře BrnoÚčinkují: Trombonisté Konzervatoře Brno
                MgA. Pavel Zemen                MgA. Pavel Zemen
                MgA. František Jeřábek                MgA. František Jeřábek

Vstupné dobrovolnéVstupné dobrovolné

6. února 2023
 » Zájezd do kina Blansko

na romantickou komedii OSTROV. Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana 
Plodková) se na exotické dovolené pohádají, protože Richard se chce ne-
chat rozvést. Rozhodnou se, že odletí předčasně domů, ale jejich malý 
letoun ztroskotá na opuštěném ostrově, Richard a Alice jsou tak nuceni 
společně čekat na záchranu. Osamělí trosečníci se na tropickém ostrůvku 
musí postarat nejen o svou záchranu a přežití, ale také začít znovu spolu-
pracovat a hledat k sobě cestu zpátky.
Začátek promítání v 18:00 hodin, cena zájezdu 200 Kč.
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12. února 2023 
ZÁJEZD PRO RODIČE A DĚTI
do Hvězdárny a planetária Brno

Začátek představení v 10:00 hod.
odjezd z Adamova v 9:00 hod.
170 Kč děti, senioři, 200 Kč ostatní

ZÁBAVNÉ TANEČNÍ 
ODPOLEDNE

pro děti ze školní družiny
se SANDROU RIEDLOVOU

16. února 2023
ve 13:30 hodin v sále MKS Adamov

Vstupné 50 Kč.
Zvány jsou i ostatní děti.

Se záchranářem Petrem Havelkou jste se již 
mohli setkat při řádce besed a přednášek. 
Při další, kterou si pro vás připravil, se dozvíte 
mnoho užitečných rad souvisejících s jeho prací.
Mnozí z nás neví, jak správně postupovat v si-
tuacích, kdy potřebujeme pomoc Zdravotnické 
záchranné služby Jihomoravského kraje. 
Po přednášce už vědět budeme...

PŘEDNÁŠKA
Mgr. Petra Havelky, DiS.
MY POMŮŽEME VÁM,
VY POMOZTE NÁM...

16. února 2023
v 17:00 hodin

v sále MKS Adamov
Vstupné dobrovolné.

18. února 2023 
zájezd do Městského divadla Brno na muzikál 
v režii Stanislava Moši

 » „MEDICUS“
Anglický křesťanský chlapec Rob Cole 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 lékařství. Motivací pro toto 
neobvyklé rozhodnutí jsou pro něj zkušenosti z rané-
ho dětství, kdy kvůli nedostatečným znalostem o lid-
ském těle přijde jak o matku, tak o další blízké.



12

20. února 2023
zájezd do kina Blansko na novou českou kome-
diii

 » „PŘÁNÍ K NAROZENINÁM“ 
Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek 
Kubařová, Tomáš Klus, Matěj Hádek ad. 
Přání k narozeninám je připravovaná česká filmová 
komedie režisérky Marty Ferencové, která se také 
společně s Adamem Dvořákem podílela na scénáři. 

Hlavní dějová linka pojednává o babičce Líbě, která 
slaví kulaté narozeniny, během oslav se však strhne 
lavina neočekávaných událostí. 
Cena zájezdu: 200 Kč, senioři 140 Kč

23. února 2023
v sále MKS Adamov (na Ptačině) v 17:00 h.
Přednáška a  praktická ukázka z  oblasti čínské 
medicíny.                                                                                   
Přednáší: chiropraktik Ing. Vincenc Lászlo                                                                                                                                           
Téma:

 » JAK SE ZBAVIT BOLESTI BEZ PRÁŠKŮ 
A INJEKCÍ

Vstupné 60 Kč

28. února 2023
prostory Senátu v Praze – vernisáž výstavy foto-
grafií Pavla Lazárka a Petra Buchty.
Ve spolupráci se senátorkou Ing. Jaromírou Vít-
kovou bude v prostorách Senátu realizována vý-
stava fotografií pod názvem

 » „MODRÉ Z NEBE“    
Vernisáž výstavy bude proto hlavním cílem při-
pravovaného zájezdu do Prahy. Zajištěna bude 
také prohlídka prostor Senátu a  Katedrály sv. 
Víta.
Cena zájezdu 550 Kč.

ÚNOROVÉ TRADICE 
NANEČISTO 

SE SÁROU NOVOU
Písničkářka a kytaristka Sára Nová je v Adamově 
dobře známá. Její písničky si zpívají dospělí, ale 
také děti. A právě pro děti chce Sára připravovat 
"hudební půlhodinky", v rámci kterých se bude ne-
jen zpívat a hrát, ale také povídat o tradicích, které 
patří právě k měsíci, ve kterém se akce uskuteční. 
Sára si však potřebuje svoje plány vyzkoušet "nane-
čisto" přímo s dětmi, aby mohla podle jejich reakcí 
program případně upravit.
Proto vás zveme s dětmi (předškolního a mladšího 
školního věku) na únorovou veřejnou generálku, po 
které si o pořadu budeme povídat a pomáhat Sáře 
k tomu, aby si výsledek jejího snažení vysloužil 1, 
nejlépe s hvězdičkou.

19. února 2023
v 16:00 hodin v sále MKS 

Adamov Opletalova 22 (na Ptačině)
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Mestský ples

^MKS a Město Adamov pořádají

v pátek 3. března 2023v pátek 3. března 2023
od 20 hodinod 20 hodin

V prostorách MKS Adamov
Opletalova 22

Rezervace vstupenek
na tel. 607 518 104

Prosincové návštěvy klientů domovů seniorů
Stalo se již milou tradicí připravovat v závěru roku setkání seniorů nejen v našem městě, ale vydá-

váme se navštívit také bývalé obyvatele města, kteří svůj podzim života tráví v domovech seniorů. 
V úterý 20. prosince jsme se spolu se starostou města Romanem Pilátem vydali navštívit dvacítku 
seniorů v DD Blansku, Černé Hoře a Letovicích. Samozřejmostí bylo předání připravených dárků – 
vánočně nazdobených větviček, kalendářů a papírových andílků, které pro seniory připravila vedoucí 
prosincové dílničky, paní Lenka. Všude jsme vyřizovali pozdravy vás – sousedů, přátel a kolegů ze 
zaměstnání  a přislíbili jsme, že pozdravy a vzpomínky předáme od těchto seniorů vám. Poděkování 
za přípravu těchto návštěv patří matrikářce MěÚ Adamov, paní Lence Malákové.

Jitka Králíčková 
za MKS a SPOZ Adamov

Ze setkání s klienty DPS Fotogafie z návštěvy paní Marie Rosenbergová
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  I vaše fotografie mohou tvořit kalendář města
Ve spojitostí s přípravou oslav 60. výročí povýšení Adamova na město Kulturně-informační komi-
se rozhodla o vytvoření kalendáře města na rok 2024 z fotografií pořízených jeho obyvateli nebo 
fotografií, které byly vytvořeny pro Adamov. Proto vás vyzýváme k zaslání fotografií tematicky 
zaměřených na město Adamov a jeho okolí!

Podmínky, které fotografie musí splňovat:
• tematické zaměření na město Adamov a okolí,
• vznik v roce 2022 či 2023,
• formát (JPG, rozlišení min. 1.600 × 1.200 pixelů),

Ostatní podmínky:
• fotografie zašlete nejpozději do 30. 4. 2023 na e-mail lukas.maly@adamov.cz,
• v e-mailu musí být uvedeno jméno a příjmení autora,
• účast autorů není nijak věkově omezena,
• odesláním fotografie souhlasíte s jejím uveřejněním na webu města, 

v Adamovském zpravodaji, kalendáři města Adamova 2024, nebo dalším tisku.

Z vybraných odevzdaných fotografí bude uspořádána v roce 2024 výstava.

Připravujeme na březen:

SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ

Téma výtvarné soutěže pro děti všech
věkových kategorií pro salonek 2023:

LIDÉ, ZVÍŘÁTKA A VĚCI
Z KNÍŽEK A POHÁDEK

Uzávěrka soutěže: 16. 3. 2023
Další infomace najdete na plakátech.  
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Ze školních tříd
Mistrovství ČR školních týmů 
v šachu - okresní kolo

Mistrovství ČR školních týmů v šachu je postu-
povou soutěží žáků základních a středních škol 
řádného denního studia.

V soutěži hrají družstva ve třech věkových ka-
tegoriích:

Kat 1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ
Kat 2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků 

osmiletého gymnázia
Kat 3. studenti a žáci středních škol
Soutěž ve všech třech věkových kategoriích 

probíhá na čtyřech úrovních: školní kolo, okresní 
kolo, krajské kolo a republikové kolo.

Okresní přebor škol v šachu probíhal úplně po-
prvé v Adamově, a to v budově ZŠ na Ronovské. 

Zúčastnilo se celkem 15 týmů z 8 škol okresu 
Blansko.

Celé poslední patro školní budovy se na celý 
den zaplnilo nadějnými šachisty od 6 do 18 let, 
které přivítal ředitel školy Mgr. Stanislav Tůma 
a spoluorganizátorka akce Mgr. Soňa Karásková.

V  první kategorii soutěžilo celkem šest škol 
a šachovou premiéru zde zažili žáci ze školy Sal-
mova z Blanska a z malotřídní školy ve Voděra-
dech.

1. ZŠ a MŠ Adamov 15,5b.
2. ZŠ a MŠ Rájec – Jestřebí 11,5b.
3. ZŠ a MŠ Kunštát 11b.
4. ZŠ Voděrady 9,5 b., 5. ZŠ Jedovnice 9 b., 

6. ZŠ a MŠ Salmova Blansko 3,5 b.
V  druhé kategorii soutěžilo 9 týmů a  mimo 

soutěž se k nim připojili i středoškoláci z gymná-
zia Blansko, poněvadž byli jedinými středoškolá-
ky, kteří se přihlásili.

1. ZŠ a MŠ Sloup A 25b.
2. ZŠ a MŠ Adamov 24b.
3. ZŠ a MŠ Sloup B 17b.
4. ZŠ Kunštát 15,5b., 5. ZŠ Salmova Blansko 

14b., 6. ZŠ Rájec-Jestřebí 14b., 7. ZŠ Jedovnice 
7,5b., 8. Gymnázium Blansko 2b. a mimo soutěž 
středoškoláci gymnázia Blansko 25b.

Sestava družstva Adamova v  Kat.1: Miroslav 
Urbáni, Čeněk Fadrný, Samuel Frňka, Filip Matal. 

Sestava družstva Adamova v  Kat.2: Vojtěch 
Velím, Vojtěch Mihok, Lukáš Sedláček, Stanislav 
Straka, Rostislav Hlouch.

Nejlepším hráčem turnaje byl Vojtěch Velím 
z Adamova, který vyhrál všechny svoje partie.

Vzhledem k  tomu, že turnaj probíhal pod zá-
štitou města Adamova a  adamovského šacho-
vého oddílu Spartaku Adamov, tak všichni hráči 
odjížděli s  drobnými cenami anebo s  krásnými 
medailemi.

Poděkování patří členům ŠO Spartaku Ada-
mov, kteří připravili hrací prostory, šachistce Olze 
Dvořákové, která se postarala o pomoc při orga-
nizaci turnaje mladších žáků a hlavně organizá-
torovi celé akce p. Petru Bednářovi, který v ada-
movské škole vede šachový kroužek.

Z každé kategorie první dva týmy postupují do 
krajského kola v Břeclavi, které se uskuteční 26. 
ledna 2023. Ať se daří!
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Výtvarný obor ZUŠ slaví 
úspěch.

Žákyně Lucie Hrdličková reprezentovala Zá-
kladní uměleckou školu v Adamově v prestižním 
výběru výtvarných děl dětských autorů.

Její obraz Zklamání v  duši byl jedním ze 74 
dražených děl. Celkové bylo do soutěže přihlá-
šeno více než 500 obrázků od dětí z celé České 
republiky.

Dražbě předcházely dvě výstavy. První, na 
brněnském letišti v  Tuřanech, vidělo přes 130 
000 lidí. Druhou výstavu hostilo divadlo Reduta 
v Brně, kde se i odehrála dražba. Celková částka 
vydražených děl dosáhla 17 800 korun. Výtěžek 
použije Paracentrum Fénix na podporu lidí s po-
raněním míchy. 

Výtvarný obor ZUŠ se účastní řady soutěží, tato 
je ale výjimečná svým dopročinným přesahem. 

Za ZUŠ moc děkujeme Lucce i  ostatním dě-
tem, které do dražby přispěly svými obrázky a bu-
deme se těšit na další ročník.

Zhodnocení dosavadního 
průběhu sezóny – stolní tenis

Vážení sportovní přátelé, rádi bychom se s vámi po-
dělili o informace ze světa stolního tenisu v Adamově 
v rámci probíhající sezóny. Nejdříve bychom vám rádi 
sdělili, že družstvo Adamova dále vede v druhé nej-
vyšší okresní soutěži, kdy po deseti kolech má bilanci 
deseti vítězství a je tak na nejlepší cestě celou sou-
těž vyhrát a postoupit. Cesta to bude ještě nicméně 
dlouhá, neb nás čeká poslední utkání základní části 
v Kunštátě a posléze se soutěž rozdělí na dvě polovi-
ny, kdy Adamov bude hrát tzv. vrchní šestku o postup 
do nejvyšší okresní soutěže. Tedy nás ještě čeká celá 
druhá polovina soutěže, kde to bude stále velmi tvrdý 
boj. Jistotu postupu má totiž vždy pouze vítěz sou-
těže, druhý v pořadí musí čekat na výsledky mužstev 
hrajících krajské soutěže. 

Adamov letos těží zejména z vyrovnanosti výkonů 
všech hráčů, kdy všichni hráči sestavy mají úspěš-
nost přes 50%, navíc máme v sestavě nejlepšího hrá-
če soutěže Lukáše Kotola, který má bilanci 35 výher 
a pouze 3 porážek. Základní sestavě ve složení Lukáš 
Kotol, Lukáš David, Roman Dobeš a Rostislav Vyma-
zal pak kryje záda zejména Markétka Fialová, která 
v  případě nemoci některého z  hráčů zvládá velmi 
dobře svoji pozici náhradnice a s bilancí 4 výher a 4 
porážek je také velmi důležitou součástí mužstva na 

cestě za vytouženým postupem.  
Přelom roku 2022 a 2023 byl vůbec na poli stolní-

ho tenisu hodně nabitý. Nešlo pouze o utkání našeho 
mužstva v soutěži, ale také o účast našich hráčů na 
okresních turnajích. Vše začalo dne 3.12. okresním 
přeborem v  Rájci, kterého se za Adamov zúčastnil 
Lukáš Kotol. Po výborném výkonu skončil Lukáš na 2. 
místě, což je velký úspěch pro náš klub. Nutno dodat, 
že se jednalo o kategorii B, tedy omezenou jen na hrá-
če hrající okresní soutěže, tedy se nejednalo o přímou 
konfrontaci s  hráči hrajícími krajské a  republikové 
soutěže. Každopádně i tak je to velmi cenné. Lukáš 
musel na své cestě do finále porazit několik kvalitních 
soupeřů a ve finále prohrál s Karolínou Novohradskou 
z Blanska po vyrovnané bitvě 3:2, když v pátém setu 

Ze sportu
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za stavu 9:9 dostal dvě nechytatelná prasátka.
Další turnaj, do kterého zasáhli hráči Adamova, byl 

okresní turnaj ve Voděradech dne 17. 12. Na tento 
turnaj jeli tentokrát dva naši hráči, a  to Lukáš Kotol 
a Lukáš David. Turnaj byl opět omezen na hráče hra-
jící pouze okresní soutěže, což znamenalo, že naši 
hráči nebyli dopředu bez šance na větší úspěch. To 
se posléze potvrdilo. Lukáš David skončil na 2. místě 
a Lukáš Kotol obsadil 4. místo. Chybělo pár balónků 
a  mohlo dojít čistě na adamovské finále. Bohužel 
Lukáš Kotol nedotáhl nadějné vedení 2:0 na sety ve 
svém semifinále a podlehl 2:3 domácímu Miroslavu 
Bednářovi, který hrál jako správný obranář velmi kon-
zistentně a  vracel jeden balónek za druhým. To se 
nakonec projevilo i ve finále proti Lukáši Davidovi, kte-
rý prohrál 1:3 a nutno podotknout, že celkem jedno-
značně. Toto je trochu úděl našich hráčů, neb všichni 
v Adamově hrají útočně s klasickými potahy. Pokud 
se setkají s obranářem, který ke všemu má "speciální" 
potah, tak na to nemají natrénováno, a ne vždy tako-
vého hráče přetlačí.

Poslední turnaj pak proběhl 7. 1. v  Bořitově. Na 
tento turnaj jeli za Adamov Lukáš Kotol a Rostislav 
Vymazal. Oba hráči postoupili ze skupinové části tur-
naje, kdy se hrály skupiny po 8 lidech a postupovali 3 
nejlepší. Lukášovi Kotolovi se pak podařilo celý turnaj 
vyhrát, když ve finále porazil domácího Jiřího Kováře 
3:1 na sety a završil tak velmi vydařenou sérií svých 
účastí na okresních turnajích. Tyto výsledky našich 
hráčů na turnajích jsou pak velkým příslibem do bu-
doucnosti a podtrhují to, že sezóna se zatím vyvíjí na 
výbornou. Věříme, že to tak vydrží i ve zbytku sezóny!

Za oddíl stolního tenisu Lukáš David

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

 » Opatovský šmajd
Vycházka se uskuteční v sobotu 4. 2. 2023.
Délka vycházky: 10 km.
Trasa: dle propozic pořadatele.
Terén: lehce zvlněný, část asfalt.
Tam: Vlak S2 Adamov 6:46 hod., Bus 234 Blan-
sko 7:05 hod., Bus 251 Boskovice 7:48 hod.
Zpět: Bus 271 Velké Opatovice 13:09 hod., Vlak 
S2 Letovice 13:58 hod.
Jízdenka: IDS JMK 8 zón (tam i zpět).
Vycházku vede: ing. Jiří Jachan.

 » Arboretum Řícmanice
Vycházka se uskuteční v sobotu 25. 2. 2023.
Délka vycházky 10 km.
Trasa: Babice nad Svit. – procházka arboretem – 
Bílovice nad Svit.
Odjezd: ČD Adamov Os 8:40 hod. do Babic nad 
Svitavou.
Návrat: Bílovice nad Svit. Os 12:10 hod.
Vycházku vede: Marie Tejkalová

Ohlednutí za vycházkou na Babí lom.
V  neděli 1. ledna 2023 se adamovští turisté 

jako již tradičně zúčastnili 51. ročníku Novoroč-
ního výstupu na Babí lom. Počasí nám přálo, po 
žluté značce za svitu sluníčka jsme došli na Vra-
nov.

 Tam jsme si v poutním kostele Narození Pan-
ny Marie prohlédli dřevěný pohyblivý betlém. Na 
konci Vranova jsme se sešli s  dalšími našimi 
členy, občerstvili jsme se a pokračovali jsme blá-
tivou cestou k Lelkovadlu, kde se konala sbírka 
„Novoroční čtyřlístek“. Opět zde pomáhal náš 
předseda Tonda Procházka.

Novoroční  čtyřlístek :
V  Klubu českých turistů vznikla nová tradice. 

V  roce 2004 se poprvé uskutečnila série novo-
ročních pochodů, zapojených do akce Novoroční 
čtyřlístek.

 Čtyři novoroční dobré skutky „Jak na Nový rok, 
tak po celý rok“ – staré české přísloví

•  Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou po-
hodlnost a udělej něco pro sebe. 

• Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost 
někomu ze svých bližních tím, že jej vezmeš s se-
bou.

•  Poznej kus přírody – projdi maličký kousek 
vlasti a poznej ho vlastními smysly. 

• Přispěj potřebným – částkou od  30 Kč výše 
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na konto, vyhlášené KČT na podporu aktivit pro 
zdravotně handicapované spoluobčany. Získané 
prostředky budou využity na  vyznačení turistické 
trasy pro vozíčkáře. 

 Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli 
odznak Novoroční čtyřlístek.

Ze sedla severním směrem po vlastním znače-
ní někteří z nás opatrně vystoupali na vrchol 562 
m n.m.  Zájemci obdrželi Kalendář turistických 
akcí Jihomoravského kraje na rok 2023 a pamět-
ní list s příležitostným razítkem Novoročního vý-
stupu na Babí lom. Letošní ročník jsme absolvo-
vali za krásného, téměř jarního počasí, potkávali 

jsme množství turistů, které počasí vylákalo na 
vycházku do přírody. Několik našich členů došlo 
pěšky zpět do Adamova, ostatní zpáteční cestu 
absolvovali auty.

Vycházky se zúčastnilo 16 turistů, z  toho tři 
hosté.

Ušli jsme 16 nebo 10 km, vedla Marta Opatři-
lová.

Ohlédnutí za vycházkou okolo Palackého vrchu
V  sobotu 14. ledna jsme se vypravili na dru-

hou lednovou vycházku. Trasa po Brně vedla ze 
zastávky Mozolky přes Přívrat, okolo Palackého 
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vrchu a  VUT. Kolem letiště v  Medlánkách jsme 
došli na zastávku Komín – u kamenolomu. Cesta 
byla pohodlná, i když místy blátivá. 

Za krásného slunečného počasí se zúčastnilo 
22 turistů, z toho 1 host.

Ušli jsme 6 kilometrů, naplánovala, vedla a za-
psala Irena Antoszewska.

Spartak Adamov, z. s., 
oddíl ledního hokeje
TJ Sokol Černá Hora - Spartak Adamov 8:3 (1:1, 
3:2, 4:0)

Góly a  asistence za Adamov: 2x Žák (Milfait, 
druhá-samostatná akce), DelFavero (Kunc)

Začátek byl opatrný z  obou stran. Naši kluci 
měli více šancí a jednu z nich využil Žák, kterému 
ukázkově do prázdné branky poslal puk Milfait. 
Soupeř srovnal v deváté minutě. Moc to nebrus-
lilo ani jednomu mužstvu, ale v kombinaci jsme 
měli navrch a bylo jen otázkou času, kdy půjde-
me do vedení. Vytvářeli jsme si šance, ale bez 
zakončení. Nevím, jestli kluci tento styl okoukali 
od hráčů ligové Komety,… Tolik gólovek a nic.

Soupeř zvolil jinou taktiku. Provokoval, hrál 
na samé hraně faulů a  neštítil se i  zákeřností. 
Po jednom z  mnoha „seker“ zůstal bezvládně 
ležet na ledě Pavel Klíma. Ten musel zamířit do 
nemocnice, kde byla diagnostikována dvojitá 
zlomenina zápěstí. Takto jsme přišli o  jednoho 
hráče. V návaznosti na tento faul se zanedlouho 
strhla mela. Do ní se zapojili všichni hráči na ledě 
a  co je zarážející naskočil na led navíc domácí 
hráč s číslem 12. Toto rozhodčí nepostřehli, měli 
co dělat se stávající šarvátkou. Zde jsme přišli 
o dalšího hráče, který dostal trest do konce utká-
ní. Na trestnou lavici nám zasedli obránci a tím 
se celá sestava rozpadla a s ní i naše koncepce 
hry. V rozpětí pěti minut jsme inkasovali tři góly. 
Hra ze strany soupeře pokračovala ve stejném 
stylu. Ještě do závěru třetiny jsme snížili góly 
DelFavera a Žáka na rozdíl jediného gólu a byla 
naděje na zvrat.

V úvodu poslední části jsme po 23 sekundách 
inkasovali. Naši hráči se nedokázali srovnat 
s provokativní hrou domácích a neustále někdo 
z našich za oplácení zahříval lavici hanby. Skó-
re narůstalo ve prospěch soupeře a na zvrat již 
nedošlo.

HC Laviny Blansko - Spartak Adamov 6:18 (3:5, 
2:6, 1:7)

Góly a asistence za Adamov: 5x Žák (2x Juli-
na, 2x Vorel, Milfait,), 4x Vorel (3x Žák, Milfait), 2x 
Kerbler (Žák a Vorel, Julina), Toufar (DelFavero), 

Dvořák (Žák), DelFavero (samostatná akce), Fia-
la (Thoř), Julina (Kerbler), Thoř (Milfait), Milfait 
(Vorel)

Zápas od začátku sliboval gólovou přestřel-
ku. Už minutu po zahájení jsme prohrávali 1:0. 
Za čtyřicet sekund bylo srovnáno. Do poloviny 
první třetiny padlo pět gólů a soupeř vedl 3:2. Po 
přeskupení našich útočných trojic jsme výsledek 
otočili do konce první části a do kabin jsme šli 
s vedením 3:5.

Vstup do druhé části se nám povedl a během 
čtyř minut jsme vsítili 4 góly. Soupeř to vzdal 
a hrál odevzdaně. Sice náznak zvratu byl v podo-
bě dvou gólů v  naší síti, ale naši útočníci zare-
agovali a  taky přidali dva góly. Třetina skončila 
jednoznačně v náš prospěch.

V  poslední části se víceméně dohrávalo. Do-
mácí hráli odevzdaně, zato naši hráči si s chutí 
zakombinovali a zastříleli. Všechny naše útočné 
trojky dokázali soupeře zatlačit do jejich obran-
ného pásma a vytvářeli si množství šancí, které 
výborně podporovali zkušené obranné dvojice.

Za zmínku stojí bodový příspěvek Petra Žáka 
5+5, Marka Vorla 4+4 a v Kanadském bodování 
poskočí kluci velmi vysoko.
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Volnočasové aktivity
Pouze pověst?

V roce 1994 vyšla rozsahem malá knížka Nový hrad 
u Adamova; historie a pověsti od autora Leoše Vaška.

Jak už název napovídá, kniha pojednává o hradní 
zřícenině, která se tyčí nad svitavským údolím.

V knize jsou kromě historie hradu také pověsti. Jed-
né z nich se budu dneska věnovat.

Tou pověstí je „Krásná schovanka“, která vypráví 
příběh z období první světové války, kdy žil na hradě 
starý hajný. Společně s ním pobývala pohledná scho-
vanka. Mladá dívka se zamilovala do olomučanské-
ho pekaře, kterého si chtěla také vzít. Avšak proti této 
lásce byl starý hajný. Později byl nalezen na políčku 
u hradu mrtev, zastřelen kulovnicí. Podezření padlo 
na dvojici milenců, ale u soudu se nepodařilo jejich 
obvinění prokázat. Po propuštění z  vazby se vzali 
a odstěhovali do Brna. O šedesát let později se k vraž-
dě hajného přiznal na smrtelné posteli jeden muž 
z Olomučan.

Hledání pravdy
Pověst vychází ze skutečné události vraždy hajné-

ho Aloise Šenka (ten Šenk, podle kterého je pojme-
nován Šenkův sifon v Býčí skále. To on se ho pokusil 
v  letech 1888–1889 neúspěšně na voru proplout), 
která se odehrála 9. října 1916. Případ byl celkem 
zevrubně řešen v dobových Lidových novinách.

Alois Šenk se narodil 19. července 1849 do rodi-
ny Jana Šenka z Juliánova. Šenk původně pracoval 
v  adamovských železárnách. V  roce 1876 se stal 
hajným v oblasti Josefov–Babice. Zde působil kromě 
jiného také jako průvodce v Býčí skále. V roce 1902 
byl přeložen na hájenku na Novém hradě.

V udaný den vraždy bylo nalezeno jeho mrtvé tělo 
okolo druhé hodiny odpoledne na poli, kam vyvážel 
trakařem hnůj.

Adamovský lékař Ignác Grydil, který mrtvolu ohle-
dával, shledal na ní 6–8 ran od broků.

V průběhu vyšetřování byla z důvodu několika ne-
přímých důkazů z vraždy obviněna hajného vnučka 
Marie Šenková, která s ním žila na hradě.

Marie Šenková se narodila 20. srpna 1893 v Jose-
fově jako nemanželská dcera Šenkovy dcery Antonie. 
A protože Marie špatně vycházela se svým nevlast-
ním otcem, ujal se jí její dědeček a žili spolu na Novém 
hradě.

V neprospěch obžalované hovořilo spoustu nepří-
mých důkazů. Marie Šenková udržovala od podzimu 
1915 milostný vztah s Jaroslavem Havlem, pekařem 
z  Olomučan, toho času výpomocným hajným na 
Klajdovce, který se uchází o místo hajného. Oba pře-
mýšleli nad sňatkem, i z toho důvodu, že Marie byla 
těhotná. Chtěli se brát, až Jaroslav nastoupí na defi-
nitivní místo. Šenková se několikrát za svého milého 
přimlouvala. Bylo jí dokonce slíbeno, že jak se uvolní 
některé místo, bude na Havla brán zřetel. Podle svěd-
ků starý Šenk lásce nepřál a nechtěl, aby se dvojice 
scházela.

Dle vyšetřování byl zastřelen hajný ze vzdálenosti 
16,5 metru směrem od hradu, patronem stejným jako 
používal pouze sám Šenk do svých zbraní. Obžalo-
ba také dospívá k závěru, že pytlák by neměl důvod 
k vraždě – ochráncem honitby Šenk nebyl a nebyl ani 
ozbrojen. Marie měla na rameni krevní podlitinu, která 
mohla být způsobena zpětnou ranou pušky. Šenko-
vá byla také všeobecně známa svým umem ovládat 
zbraně.

Při vyšetřování byla taky v  hradní zdi nalezena 
skrýš, kde byly uschovány věci, které patřily zesnu-

Jediná dochovalá fotografie Aloise Šenka
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KOLO-KOLO, z.s., přijímá nové děti od 2. pololetí:
• do dětské skupiny pro děti od 2 let
• tanečních kroužků od 3-12 let
• veselé výtvarky od 3 let

více : www.kolokoloadamov.cz , tel. 602 463 444

lému: plášť, rukavice, rum, různé jídlo, peníze, apod. 
Šenková tuto skutečnost vysvětlila, že se bála, že ji 
odbudou dědicové. Další věci, které byly z hradu od-
neseny byly nalezeny u Havlů v Olomučanech.

V lednu roku 1916 přišlo na nádražní hlídku v Ada-
mově anonymní udání tohoto obsahu: „Dovoluji si 
oznámiti, že hajný Šenk v Olomučanech nevalně se 
vyslovuje o válce a tím jen lidi kazí; vládu proklínat se 
nepatří, lidé to dosvědčí.“ Při vyšetřování bylo písmo 
z dopisu porovnáno s písmem Šenkové a odborníci 
jej označili za totožné.

Obžalovaná v únoru roku 1917 stanula před zem-
ským soudem v Brně. Obhajoby Marie Šenkové se 
ujal významný brněnský advokát JUDr. Hynek Bulín.

Právě Bulín poukázal na nedostatky obžaloby – 
náboje byly volně přístupné všem návštěvníkům hra-
du, protože místnost se nezamykala. Znalci museli 
uznat, že výstřel mohl být veden z jiné pušky stejné 
ráže. Obhájci se podařilo zpochybnit také závěry při 
porovnání udání a Mariina písma.

Dne 28. února 1917 byly vedeny závěrečné řeči ža-

lobce i obhájce obviněné, které trvaly půldruhé hodiny.
A nakonec byl vynesen tento rozsudek:
„Marie Šenková sprosťuje se obžaloby pro zločin 

vraždy úkladné a přestupek zbrojního patentu, za to 
uznává se vinnou zločinem krádeže... a odsuzuje se 
na dva měsíce do těžkého žaláře zostřeného ob tý-
den tvrdým ložem.“

Marie, jež si odpykala trest vyšetřovací vazbou, byla 
okamžitě propuštěna.

Jak tedy praví pověst, obžalovaná byla osvoboze-
na. Kdo byl vrahem Aloise Šenka, se již dnes asi ne-
dozvíme.

Pro zhotovení tohoto článku bylo čerpáno ze 
zpráv dobového tisku (Lidové noviny a  Národní 
listy) a z článku Po stopách dávné vraždy, který 
pro web www.byciskala.cz zpracoval Ladislav 
Šebeček.

Lukáš Malý 
www.adamovaokoli.cz

http://www.adamovaokoli.cz
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Inzerce

Nabízíme k prodeji i případnému pronájmu komerční prostory
 na ulici Svitavská 485/3, Adamov.

 
Cena za měsíční pronájem jednotky je 39.000 Kč.

Cena za m² k prodeji je 29.900 Kč.
V nabídce jsou 3 volné komerční prostory.

Komerce A o rozměrech 215 m².
Komerce B o rozměrech 232 m².
Komerce C o rozměrech 182 m².

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
 

Svěráková Nikola, +420 605 558 239, info@morefree.cz

KOMERČNÍ PROSTORY
 K PRONÁJMU
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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
109 PROGRAMŮ TELEVIZE V CENĚ - 71 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 17 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 SÍŤ99 % 

Adamovský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. Vychází 
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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.

• Skřivánkova čalounická dílna na pohodu 
bude v  provozu od dubna 2023. Předběžné za-
kázky můžeme konzultovat od ledna na 724 239 
136.

• PRODÁM GARÁŽ NA HORCE. Tel.: 607 508 
645, 723 878 492.

• Na Horce u bývalého internátu pronajmu ga-
ráž (jedná se o  spodní garáž v  dvoupatrových 
řadách), s elektrickou přípojkou. Platba měsíčně: 
2.000 Kč. Tel.: 720 562 782.

• Hledáme vhodnou osobu, která by pomohla 
synovi s češtinou před nástupem do první třídy 
základní školy v září tohoto roku.  Syn je vietnam-
ské národnosti, chodí do školky, rozumí česky 
a  je učenlivý. Výuku bychom si představovali 
denně od 15.30 do 17.30 hodin – potraviny Ada-
mov-Horka. Telefon +420 774 586 968.  Odměna 
dohodou. Zn.: Kontaktní telefon 724 556 966.


