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Jeden z cílů Adamovských vyhlídek, autor Lukáš Malý



2

Termín konání Akce Pořadatel
So 25. 2. 8:00 42. ročník akce Krajem pod Kojálem Akce v okolí

So 25. 2. 8:40 Vycházka Arboretum Řícmanice Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl turistiky

So 25. 2. 9:30 Zimní den otevřených dveří v Arboretu Řícma-
nice Akce v okolí

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

So 4. 3. 6:30 Turistický pochod a cyklojízda Adamovské 
vyhlídky 2023 Akce v okolí

So 4. 3. 9:00 Vycházka Adamovské vyhlídky Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl turistiky

Út 7. 3. 16:00 Stolní fotbálek Městský klub mládeže
Čt 9. 3. 18:00 KONCERT:VIVA „LALALA“ REPUBLIKA MKS Adamov

St 15. 3. 8:11 Vycházka Okolo Zaječí studánky Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl turistiky

Po 20. 3. 17:00
POZOR ZMĚNA TERMÍNU:POPELKA EVA 
HRUŠKOVÁ A „ZLOUN“ JAN PŘEUČIL NA JED-
NOM JEVIŠTI V ADAMOVĚ

MKS Adamov

St 22. 3. 16:00 Vybíjená Městský klub mládeže

So 25. 3. 8:19 Vycházka Za sněženkou do krasu Spartak Adamov, z.s. - 
oddíl turistiky

Čt 30. 3. 17:00 BESEDA SE ZNÁMOU DVOJICÍ: POPELKA A 
ZLOUN MKS Adamov

Pá 21. 3. 16:30 KURZ KRASOPSANÍ S TEREZOU FLORIÁNOVOU 
PRO ZAČÁTEČNÍKY MKS Adamov

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

So 10. 6. 14:30 ZÁJEZD NA MUZIKÁL S PÍSNIČKAMI HANY 
ZAGOROVÉ „BIOGRAF LÁSKA“ 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

Přehled nejbližších domácích 
zápasů Komety Brno

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

52. kolo 3. 3. 2023, pátek
HC Kometa Brno - HC Sparta Praha

on-line

https://www.adamov.cz/i-vase-fotografie-mohou-tvorit-kalendar-mesta-9199
https://www.adamov.cz/kalendar-akci
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Zprávy z radnice
Rada města Adamova

Na 5. jednání Rady města Adamova konaném dne 
16. 1. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí 
zápis z 2. zasedání Sportovní komise, které se konalo 
dne 12. 1. 2023, a zápis z 2. schůze Likvidační komi-
se, která se konala dne 14. 12. 2022.

Rada města Adamova schválila poskytnutí věc-
ných darů v rámci akce organizované Sportovní komi-
sí 2022 - 2026 s názvem „Sportovec 2022“.

S účinností od 1. 2. 2023 byla pověřena vedením 
odboru správy majetku města Městského úřadu Ada-
mov paní Ing. Alena Všianská. Stejně tak byla jmeno-
vána novou členkou Likvidační komise.

Novou předsedkyní komise pro přidělování bytů 
s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné a komi-
se MHD byla jmenována Věra Jenyšová.

Rada města Adamova schválila Přílohu č. 11 
k vnitřnímu předpisu č. 10/2011 Pravidla pro zajiště-
ní přístupu k informacím – Sazebník úhrad nákladů 
spojených s  poskytováním informací platný do 31. 
12. 2023.

Byl schválen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odstranění 
odpadů se společností P-D Refractories CZ, a.s. – od-
stranění odpadů na skládce Březinka.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí Zá-
pis z otevírání obálek a vyhodnocení veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Nové veřejné osvětlení Fa-
rinka–Sklaďák“, schválila nejvýhodnější nabídku na 
akci: „Nové veřejné osvětlení Farinka - sklaďák“ od 
firmy GAMA J+P, společnost s ručením omezeným 
a schválila smlouvu o dílo s firmou GAMA J+P, spo-
lečnost s ručením omezeným.

Rada města Adamova dává Základní škole a ma-
teřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, a Měst-
skému kulturnímu středisku Adamov pro rok 2023 
generální souhlas zřizovatele k přijímání finančních, 
účelově neurčených darů do vlastnictví příspěvkové 
organizace, v jednotlivých případech nepřevyšujících 
částku 20.000 Kč a uložila oběma organizacím po-
vinnost předložit zřizovateli nejpozději do 31. 1. 2024 
přehled o všech přijatých darech v roce 2023.

Byla vzata na vědomí změna rozpisu rozpočtu č. 
14/2022.

Rada města Adamova schválila připojení města 
Adamova k podpoře akce „Vlajka pro Tibet“ – 2023.

Na závěr Rada města Adamova schválila návrh 
smlouvy o zajištění školení a výcviku strážníků.

Na 6. jednání Rady města Adamova konaném dne 
8. 2. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zá-
pis z 3. zasedání Kulturně informační komise, které se 
uskutečnilo 18. 1. 2023, a zápis z 3. zasedání Spor-
tovní komise, které se konalo 2. 2. 2023.

Rada města Adamova schválila Kalkulaci ceny pro 
služby hřbitovní spojené s  nájmem urnové skříňky 
Nový hřbitov Adamov III pro období 1. 3. 2023 – 29. 
2. 2024 a Kalkulaci ceny pro služby hřbitovní spojené 
s nájmem hrobového místa – Starý hřbitov Adamov 
I, Nový hřbitov Adamov III pro období 1. 3. 2023 – 29. 
2. 2024.

Následně byl schválen příspěvek na zlepšení vzhle-
du při slavnostních obřadech v roce 2023 ve výši 300 
Kč za jeden obřad uvolněným členům Zastupitelstva 
města Adamova pro výkon funkce starosty a  mís-
tostarosty, členům Zastupitelstva města Adamova 
neuvolněným pro výkon funkce starosty a místosta-
rosty, kteří jsou pověřeni k užívání velkého závěsného 
znaku, matrikářce a jejímu zástupu.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí infor-
mace o zápisu k povinné školní docházce a zápisu 
k  předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24 
a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2023/24.

Rada města Adamova schválila návrh úpravy pro-
vozu jednotlivých mateřských škol v průběhu měsíce 
července a srpna 2023 ve znění předloženém ředite-
lem ZŠ a MŠ Adamov.

Byl schválen Dodatek č. 7 Smlouvy o zabezpečení 
sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro město Adamov.

Následně byla schválena Smlouva o zřízení služeb-
nosti mezi městem Adamov a ABLE agency, s.r.o.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 5 ke 
Smlouvě o  nájmu nebytových prostor č. 01/2018/
SN, Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 13/2004/SN a Dodatek č. 13 ke Smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. 25/2004/SN.

Byl schválen navrhovaný stavební záměr „Adamov, 
Ronovská 1, přípojka NN“ – změna.

Rada města Adamova vzala na vědomí Inventari-
zační zprávu za rok 2022.

Dále byl schválen Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu 
č. 3/2021 – Zásady pro používání Sociálního fondu 
zaměstnanců města Adamov.

Bylo schváleno přijetí dotace z  JMK na poskyto-
vání sociálních služeb ve výši 79.000 Kč na základě 
Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskyto-
vání sociálních služeb.

Rada města Adamova schválila odpisový plán na 
r. 2023 Základní školy a mateřské školy Adamov, pří-
spěvkové organizace.

Bylo odsouhlaseno ukončení poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině při Základní škole a ma-
teřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, Ko-
menského 4, Adamov, k datu 30. 6. 2023.

Na závěr byl schválen program 4. zasedání Zastu-
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pitelstva města Adamova, které se bude konat v pon-
dělí 27. února 2023.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 2. 2. 2023 Anna Tronečková, 70 roků
 2. 2. 2023 Antonín Hurta, 85 roků
 3. 2. 2023 Stanislav Valian, 70 roků
 6. 2. 2023 Milan Matějka, 86 roků
19. 2. 2023 Danuše Fejfarová, 86 roků
19. 2. 2023 Helena Ondráčková, 87 roků
23. 2. 2023 Marie Pivodová, 83 roky
25. 2. 2023 Olga Vancová, 85 roků
26. 2. 2023 Jaroslava Ryšánková, 70 roků
27. 2. 2023 MUDr. Jaroslava Patáková, 89 roků

Úmrtí
2. 2. 2023 Drahoslava Andréová, roč. 1950 
2. 2. 2023 Jiří Holczer, roč. 1940 
7. 2. 2023 Iva Slámová, roč. 1941 

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události z listopadu – prosince 2022 a led-
na 2023 konkrétně:

• Běžnou náplní práce strážníků je upozorňování, 
vychovávání i  postihování neukázněných pejskařů, 
kteří své miláčky venčí v rozporu s vyhláškou města, 
či pomoc při pokousání psů navzájem, kdy strážníci 
zajišťují sehnání veterinární péče, dohledání neztotož-
něného majitele či dohlédnutí na to, aby si majitelé vy-
měnili svoji totožnost a společně vyřešili případné ná-
klady na ošetření zranění. Mimo tuto běžnou činnost 
však strážníci někdy suplují majitele (chovatele), kteří 
se z různých důvodů nemohou postarat o svá domá-
cí zvířata a ta se začnou volně pohybovat po městě. 
Tento případ se odehrál během měsíce ledna, kdy se 
strážníci opakovaně snažili zabránit dvěma vepřům, 
aby se mohli volně pohybovat po městě, jelikož jejich 
majitele postihly zdravotní problémy. Strážníci projevi-
li své chovatelské zkušenosti a řekl bych, že si poradili 
i v případě hnaní zvířat zpět do ohrady či chléva, kde 
se je snažili udržet do doby, než si je mohl převzít ma-
jitel. Podobný boj jako s vepři svedli strážníci i s pej-
skem, který byl odhodlaný opustit pozemek svých 
majitelů. Bohužel při tom uvíznul v plotu a nenechal si 
své počínání vymluvit, jelikož po jeho vyproštění tam 
skončil za nějaký čas znovu. Strážníci jeho únikovou 
cestu provizorně zabezpečili a  informovali majitele 
psa o jeho nekalých úmyslech. 

• Jedním z  nejdůležitějších úkolů strážníků je 
a vždy bude snaha o pomoc občanů města, kteří se 
dostali do různých obtížných životních situací. Ať už 

se jednalo o muže, který upadl do prostoru kolejiště, 
či muže, který sám žádal pomoc v případě, kdy trpěl 
úzkostnými stavy a nebyl schopen si s nimi sám po-
radit. V jednom případě byli strážníci informováni, že 
před bytovým domem upadl postarší muž, který měl 
krvácející ránu na hlavě. Před příjezdem na místo ho 
doprovodili sousedé do bytu. Duchapřítomní strážní-
ci se však dožadovali kontaktu s ním, kdy zjistili, že 
utrpěl minimálně otřes mozku a  zavolali mu ZZS. 
Strážníci také zažili předčasné rozbalování vánočního 
dárku, kdy jim bylo oznámeno, že pod již ozdobeným 
vánočním stromem na Ptačině leží muž. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že pod vlivem alkoholu upadl 
tak nešťastně, až ,,zalehl“ přímo do kanálové vpusti 
a nebýt všímavého kolemjdoucího, možná by jej na-
šly až děti hledající vánoční dárečky. Takto jej strážníci 
mohli převézt špinavého, opilého, ale zdravého jeho 
družce. Radost ze setkání se strážníky měla žena, kte-
rá zřejmě přecenila své síly a vyčerpaná zůstala sedět 
na lesní cestě směr Adamov – Vranov. Strážníci byli 
tou dobou jediní, kteří se mohli vydat ženě na pomoc. 
I je samotné překvapilo, jakou vzdálenost museli ujít, 
než ženu nalezli a doprovodili jí dále k Vranovu, kde 
byl na nejbližší sjízdné cestě přistaven vůz ZZS. Žena 
nebyla zraněná, ve vozidle ZZS se zotavila a mohla 
být převezena domů. Menší radost ze strážníků měl 
muž, který se svým kamarádem popíjel tak moc, až 
nebyl schopen dojít domů a nebylo nikoho, komu by 
ho strážníci mohli předat. Nebyla jiná možnost, než 
nechat muže vystřízlivět na protialkoholní záchytné 
stanici Brno – Černovice.

• Jako akt domobrany vypadala akce občanů Ada-
mova, kteří zadrželi řidiče vozidla havarujícího na ul. 
Nádražní. Řidič byl viditelně pod vlivem alkoholu 
a bylo jen štěstí, že nikomu nezpůsobil zranění. Před 
,,lynčováním“ ho zachránili strážníci, kteří se dostavili 
na místo a muže si převzali. Hodnota na alkoholteste-
ru atakovala hranici 3 promile alkoholu v dechu a muž 
si tedy zřejmě nějaký čas nezajezdí. Na místo byla při-
volána PČR. 

• Pracování s  informacemi je jednou z  činností 
strážníků, kdy se tímto způsobem podařilo zjistit, že 
by se na nástupišti ČD měla nacházet hledaná oso-
ba. Strážníci vyrazili ihned na místo, kde ztotožněním 
osob opravdu nalezli muže hledaného policií. Strážní-
ci jej zadrželi a předali přivolané hlídce OO PČR Blan-
sko. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Změna tarifu IDS JMK
Od 1. 3. 2023 dochází k navýšení ceny jízdné-

ho. Změna se týká jednorázové nepřestupní jíz-
denky z 10 Kč na 12 Kč - základní jízdné a z ceny 
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5 Kč na 6 Kč zlevněné jízdné. Cena měsíční před-
platní jízdenky za základní cenu v  elektronické 
podobě bude činit 330 Kč, v tištěné podobě 360 
Kč. Od těchto cen se budou odvíjet i ceny dalších 
předplatných a zlevněných jízdenek. Cílem je pre-
ferovat elektronické jízdenky.

Negativa po navýšení cen budou částečně 
kompenzována tím, že pro MHD Adamov budou 
nově prodávány předplatní jízdenky jako jízdenka 
pro 1 zónu (ne úsek) – pro cesty mimo Adamov 
lze dokoupit pouze zbývající zóny.

Dále bude dokončeno zahrnutí železniční do-
pravy do městské, tzn. ve vlacích při cestě po 
městě budou platit stejné ceny jako v MHD.

Pečovatelská služba města 
Adamova

„Naučme se staré lidi spíše poslouchat, ná-
sledovat je v jejich rytmu a na cestě, kterou nám 
ukazují, než podléhat obavám a touze dělat pro ně 
vše co nejdokonaleji...“

 Marie-Jo Guissetová

Pečovatelská služba města Adamova je sociální 
službou, která patří pod město Adamov a  funguje 
jako součást odboru sociálních a  správních věcí 
Městského úřadu Adamov, se sídlem Pod Horkou 
101/2, 679 04 Adamov. 

Pečovatelská služba je financována nejen z pro-
středků této obce, ale i z dalších veřejných zdrojů, 
tedy zejména ze státních dotací a dotací Jihomo-
ravského kraje. 

Služba je v  naší praxi zajišťována v  souladu 
s  Regionální kartou potřeb Jihomoravského 
kraje a  témata, která Vám pomáháme řešit 
jsou znázorněna blíže v  nabídce naší služby. 
Garantovaná nabídka naší služby je zveřejněna 
na stránkách www.adamov.cz v  sekci s  názvem 
Pečovatelská služba, na nástěnkách města, 
u lékaře apod. 

Služba není určena tomu, kdo se nenachází v nepří-
znivé sociální situaci, nemá sníženou soběstačnost 
a je schopen svoji situaci řešit sám nebo za pomoci 
své rodiny, případně jiných služeb. Za tyto komerční 
služby se považují zejména služby restaurační, služby 
nákupů až do domu nebo služby úklidové, které od-
borná sociální služba nemůže nahrazovat. 

Služba je určena seniorům, osobám se zdravot-
ním postižením, osobám s chronickým onemocně-
ním a rodinám s dětmi, a to bez omezení věku. 

Mohou to být ti z Vás, kdo máte rozhodnutí o sta-
robním důchodě, trpíte chronickým onemocněním, 
které trvá delší dobu (podle vyjádření ošetřujícího 

lékaře minimálně půl roku), máte průkaz osoby se 
zdravotním postižením nebo rozhodnutím o invalidi-
tě ve II. či III. stupni a rodiny s dětmi, ve kterých se 
současně narodily tři a více dětí nebo které se do-
staly do nepříznivé sociální situace pro přechodné 
důvody, např. pro nemoc či operaci a potřebují tuto 
podporu, než tyto důvody pominou.

Pokud žijete a zdržujete se na území města Ada-
mova a  patříte do naší cílové skupiny, jsme zde 
právě pro vás, abychom vám na základě vašich indi-
viduálních potřeb ve sjednanou dobu ve vaší domác-
nosti pomohli, ať už bydlíte ve vlastním bytě, v bytě 
v DPS či jinde. 

Službu vám budeme poskytovat v základní pra-
covní době od 7:00 do 15:30 hodin každý všední 
den, nad rámec této základní doby od 15:30 do 
19:00 hodin každý všední den a od 7:00 do 19:00 
hodin o víkendech a státních svátcích. 

Nad rámec základní pracovní doby bude služba 
určena těm z vás, kdo budete využívat běžnou péči 
v základní době. 

V případě vašeho zájmu o tuto službu můžete po-
užít žádost, která je zveřejněna na stránkách www.
adamov.cz v sekci s názvem Pečovatelská služba 
a poslat nám ji či přinést na úřad nebo se na nás 
můžete obrátit telefonicky či e-mailem a my naopak 
přijdeme za vámi. 

Tým pečovatelské služby je složen z pracovníků 
v sociálních službách (pečovatelek), sociálních pra-
covnic a vedoucí služby. 

Kontakt na nás: 516 499 624 nebo 516 499 
625, mobil 602 788 015 nebo 732 400 777, e-mail: 
social@adamov.cz nebo andrea.pecinkova@
adamov.cz. 

Rádi bychom vás ujistili o tom, že cílem naší služ-
by je co nejvíce vám pomoci. 

Informace ze Základní 
a mateřské školy Adamov
Zápis k povinné školní docházce

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zá-
pisy do 1. třídy ZŠ proběhnou ve dnech 3. 4. 2023 
v budově školy na ulici Ronovská a 4. 4. 2023 
v budově na ulici Komenského, vždy v době od 
15 do 18 hod.

Podrobné informace o  průběhu zápisu a  po-
třebné formuláře obdržíte v MŠ. Jsou také k dis-
pozici na webových stránkách školy.

K  zápisu do prvního ročníku pro školní rok 
2023/2024 jsou povinny se dostavit děti, které 
dovrší 6 let věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. 
děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále 
děti, kterým byl při minulém zápisu v dubnu 2022 
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povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Zápis k předškolnímu vzdělávání
ZŠ a  MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že 

zápis do MŠ proběhne v  termínu 2. 5. – 16. 5. 
2023. Hodláte-li podat přihlášku osobně přímo 
v MŠ, dostavte se prosím dne 3. 5. 2023 v době 
od 10:00 do 16:00 hod.

Podrobné informace o průběhu zápisu, formu-
lář žádosti o přijetí a kritéria přijímání dětí jsou 
k dispozici na webových stránkách školy. Můžete 
se také obrátit na vedoucí učitelky v MŠ.

Předškolní vzdělávání je ve školním roce 
2023/24 povinné pro děti, které dovrší 5 let věku 
nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 
1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Úprava provozu v MŠ během letních měsíců
Po projednání se zřizovatelem bude provoz 

v mateřských školách upraven následovně:

MŠ Provoz Uzavření

Jilemnického 1 1. 7. – 14. 7.
28. 8. – 31. 8. 17. 7. – 25. 8.

Komenského 6 14. 8. – 31. 8. 1. 7. – 13. 8.
Komenského 4 – 1. 7. – 31. 8.
Všechny MŠ budou souběžně uzavřeny v době 
od 17. 7. do 11. 8. 2023 (4 týdny)

Blokové čištění
Město Adamov vydává soupis blokového čiš-

tění místních komunikací v rámci jarního období 
2023. Prosíme řidiče o respektování přenosného 
dopravního značení a přeparkování vozidel. Dě-
kujeme za pochopení a spolupráci.

Pondělí 27. 3. 2023
nám. Práce – nám. Práce, zastávka MHD Albert
Smetanovo – nám. včetně obou parkovišť, kolem 
lékárny a střediska AZZA, parkoviště Rudoarmějec
Osvobození– pod kostelem
Sadová – od sportovní haly po obchodní dům
Komenského – levá strana – kolem zábradlí

Úterý 28. 3. 2023
Hybešova-Fibichova – hlavní tah od tunýlku na 
Ptačinu
Neumannova – celá ulice včetně parkoviště
Opletalova – od zast. MHD (pod MKS) po točnu BUSů
U Kostela – včetně parkovacích míst u kostela, 
MěÚ, lékaři

Středa 29. 3. 2023
Hybešova – od zast. MHD k lávce přes železnici

Krátká, Bezručova, Údolní, Tererova – celé ulice

Čtvrtek 30. 3. 2023
Komenského – parkovací místa – blok A, blok B
Družstevní – ½ ulice – ½ vnitrobloků

Pátek 31. 3. 2023 
Komenského – parkovací místa – blok C, blok D
Družstevní – ½ ulice – ½ vnitrobloků
Blažkova, Dvořákova – celé ulice

Pondělí 3. 4. 2023
Osvobození – pod halou až k lávce přes řeku
Pod Horkou – celá ulice včetně svážné ke zdr.
středisku
Smetanovo náměstí – svážná kolem fotbalové-
ho hřiště

Úterý 4. 4. 2023
Ronovská – úsek k ZŠ, úsek k výjezdu z Adamova
Opletalova – od točny BUSů po garáže Údolní
P. Jilemnického – od křižovatky Opletalova po 
MŠ

Středa 5. 4. 2023 
Fibichova – úsek se zámkovou dlažbou
Zahradní, Plotní – celé ulice

Čtvrtek 6. 4. 2023
Sadová – úsek žulových kostek vč. části parko-
viště
Lesní – celá ulice
Komenského – od domu Kom. 6 po parkoviště 
Sadová
Sadová – vnitroblok Sadová 16–20

Úterý 11. 4. 2023
nám. Práce – parkoviště u trafostanice
Hradní – od křižovatky po TENZU cast
Svitavská – od budovy Spartaku kolem fotb. hřiště
Kolonie – celá ulice včetně plochy mezideponie 
BRKO

Středa 12. 4. 2023
P. Jilemnického – od MŠ po konec ulice vč. par-
kovacích ploch
Opletalova – horní úsek – pod MKS
Neumannova – úsek k novému hřbitovu

Čtvrtek 13. 4. 2023
Nádražní–Albert – středový pás mezi parkovací-
mi místy

Město Adamov
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Události ve městě

                                 pořádá

4. března 2023
turistický pochod a cyklojízdu 

ADAMOVSKÉ 
VYHLÍDKY
Trasy: pěší – 6, 12, 20, 30, 50 km + kočárková trasa 
           cyklo – 36, 51 km
Start a prezentace: od 6.30 – 11.00 hod.,
         restaurace Hradní (u žel. stanice Adamov - zastávka)
Cíl: do 18 hod., restaurace Hradní

POCHOD SE KONÁ

ZA PODPORY
MĚSTA ADAMOV

INFORMACE:    www.kctmalahana.cz,  facebook: Adamovské vyhlídky   

ZA PODPORY
MĚSTA VELKÉ OPATOVICE
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Vzpomínky

Dne 2. 3. to bude rok, co 
jsi náhle odešel. Je to zde 
bez tebe stále těžší a těžší, 
očím ses ztratil, ale v  srd-
cích nám zůstaneš navždy.
S  láskou vzpomínají man-
želka a děti s rodinami.
Manželka Eva Švihlová, děti 
Martin a Romana, vnoučata 
Filip, Martin, Lucka a David.

Utichla ústa tvá
umlkl tvůj hlas,
již nikdy drahý synu
nevrátíš se mezi nás.
Dne 10. března vzpomene-
me 1. smutné výročí úmrtí 
našeho syna, bratra a vnuka 
Martina Šupky.
Stále vzpomíná maminka, 
tatínek, sestra Renata a  ro-
dina.

Dne 21. 3. 2023 je tomu 12 
let, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček, přítel 
a  kamarád, Ing. Zdeněk 
Zahradníček.
Odešel člověk, na kterého 
jste se mohli spolehnout, 
a jen čas dokáže zacelit tak 
velkou ránu.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te.
Za vzpomínku děkuje všem 
manželka s rodinou.

Dne 26. března si připome-
neme 7 let od úmrtí pana 
Milana Bracka.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.
Děkuje manželka a děti s ro-
dinami.

Hudební měsíc
na Zlaté zastávce

Program – tvoření náramků přežití,
připravíme si nealko koktejly při poslechu hudby.

Jarní prázdniny: plánujeme výlet
do technického muzea, plavání,

bowling, výlety do přírody.
A vy si vyberete dva! 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
515 531 152, 733 741732
z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz
Komenského 322/6, 679 04 Adamov

Otvíračka – 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

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

Úterý 7. 3. 2023
 » Stolní fotbálek

Turnaj ve stolním fotbálku se uskuteční v Měst-
ském klubu mládeže v Adamově v úterý 7. břez-
na 2023 v 16 hodin. Přijďte si zahrát!

Středa 22. 3 2023
 » Vybíjená

Turnaj ve vybíjené pro všechny věkové kategorie 
se koná ve středu 22. března 2023 ve 4 odpoled-
ne. V Městském klubu mládeže Adamov. Těšíme 
se na vás!

Městský klub mládeže Adamov uvádí:

Šéfova dobrodružství
1. kapitola – Jak jsem se stal Šéfem

Dovolte, abych se představil. Jsem… to je teď vlast-
ně jedno. Kvůli bývalé profesi mě oslovovali… to je už 
taky jedno. Mé jméno a příjmení, stejně tak postavení 
ve společnosti vzalo za své během několika minut 
v novém zaměstnání. 1. června jsem totiž nastoupil 
do Městského klubu mládeže v Adamově jako kultur-
ně výchovný pracovník. 

Hned první návštěvník klubu, asi osmiletý chlapec, 
mi položil otázku, zda jsem „nový Šéf“. Nesměle jsem 
odpověděl, že asi ano. Poté, co mě takto titulovalo 
i desáté dítě, bylo vymalováno. Dnes se ze mě stal 
Šéf! Zpětně si říkám, že pozdrav „Dobrý den, Pane 
Šéfe“ zní mnohem lépe než třeba „Dobrý den, pane 

kulturně výchovný pracovníku.“
Ono oslovení má i psychologický rozměr. Ve chvíli, 

kdy slyším: „Pane Šéfe, jak se to zapíná?“, „Pane Šéfe, 
nevíte, kolik je hodin?“ nebo „Šéfe, co znamená dis-
gusting?“, se ve mně probouzí emoce, díky kterým 
nemohu děti zklamat. I když vůbec nevím, jak se to 
zapíná a kolik je hodin, tak mačkám na všechny mož-
né čudlíky a jejich kombinace, sestrojuji primitivní slu-
neční hodiny, až problém, kolikrát k vlastnímu překva-
pení, vyřeším! Někdy stačí opravdu málo, například 
podívat se na hodinky. Slovo „Šéf“ zkrátka probouzí 
jakousi neviditelnou sílu a stimuluje mozkové závity. 
„Pane Šéfe“ na mě funguje jako na někoho energeťák 
či manželka.

To, že jsem „Šéfem“ ocejchován na věky věků, mi 
ztvrdil na konci směny potetovaný, svalnatý, asi třice-
tiletý týpek, který rozrazil dveře klubu a říká: „Můžu na 
záchod? Šéfe!“

Šéf

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

9. března 2023
zájezd do Městského divadla Brno

 » KONCERT: VIVA LALALA REPUBLIKA
Koncert VIVA „LALALA“ REPUBLIKA. Tento koncert 
shrnul dějiny uplynulých sta let tak, jak se na hudební 
divadlo sluší: hudbou. Hity, které znali naše babičky 
a dědečkové, maminky a tatínci i ty, které nám při-
pomenou naši vlastní minulost. Konec první světo-
vé války, písničky Karla Hašlera, založení trampské 
osady Ztracená naděje a rozmach trampingu, Osvo-
bozené divadlo, písničky z filmů 1. republiky, budo-
vání socialismu, divadlo Semafor, Olympic, rok 1968, 
období anticharty, současnost – tyto mezníky v his-
torii naší, již brzy stoleté republiky, se staly zdrojem 
pro výběr písniček, které naši zemi posledních sto 
let provázely a které si v podání našeho orchestru 
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a sólistů Městského divadla ve zcela nový aranžích 
můžete připomenout v tomto ojedinělém projektu.
Účinkuje soubor a orchestr Městského divadla Brno 
pod taktovkou šéfdirigenta Dana Kalouska. Průvod-
ci večerem budou Eliška Skálová a Vojtěch Blahuta.
Písně budou zpívat Lenka Bartolšicová, Lucie Ber-
gerová, Kristýna Daňhelová, Dagmar Křížová, Esther 
Mertová, Dana Puková, Martina Severová, Monika 
Světnicová, Petra Šimberová, Magda Vitková, Jan 
Brožek, Jonáš Florián, Lukáš Janota, Robert Jícha, 
Marek Kolář, Jiří Mach, Libor Matouš, Radek Novot-
ný, Kristian Pekar, Jiří Ressler, Daniel Rymeš, Marco 
Salvadori, Aleš Slanina, Petr Štěpán.

Zpravodaj 3/2023
pravidelné údaje

9. března 2023
zájezd do Městského divadla Brno
KONCERT: VIVA LALALA REPUBLIKA
Koncert VIVA „LALALA“ REPUBLIKA. Tento koncert shrnul dějiny uplynulých sta let tak, jak se na 
hudební divadlo sluší: hudbou. Hity, které znali naše babičky a dědečkové, maminky a tatínci i ty, které 
nám připomenou naši vlastní minulost. Konec první světové války, písničky Karla Hašlera, založení 
trampské osady Ztracená naděje a rozmach trampingu, Osvobozené divadlo, písničky z filmů 1. 
republiky, budování socialismu, divadlo Semafor, Olympic, rok 1968, období anticharty, současnost – 
tyto mezníky v historii naší, již brzy stoleté republiky, se staly zdrojem pro výběr písniček, které naši 
zemi posledních sto let provázely a které si v podání našeho orchestru a sólistů Městského divadla ve 
zcela nový aranžích můžete připomenout v tomto ojedinělém projektu.
Účinkuje soubor a orchestr  Městského divadla Brno pod taktovkou šéfdirigenta Dana Kalouska. Průvodci
večerem budou Eliška Skálová a Vojtěch Blahuta.
Písně budou zpívat Lenka Bartolšicová, Lucie Bergerová, Kristýna Daňhelová, Dagmar Křížová, Esther 
Mertová, Dana Puková, Martina Severová, Monika Světnicová, Petra Šimberová, Magda Vitková, Jan 
Brožek, Jonáš Florián, Lukáš Janota, Robert Jícha, Marek Kolář, Jiří Mach, Libor Matouš, Radek Novotný, 
Kristian Pekar, Jiří Ressler, Daniel Rymeš, Marco Salvadori, Aleš Slanina, Petr Štěpán.

  

PPOOSSEEZZEENNÍÍ  UU  PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTTII    MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍHHOO  DDNNEE  ŽŽEENN
 10. března 2023       v 16:00 hodin v sále MKS na Ptačině       Vstupné dobrovolné.

KLOBOUKOVÁ MÓDA
v 50tých letech, době Protektorátu

Čechy a Morava, závěrečné
překvapení

v podání Kloboukového klubu Brno

HUDEBNÍ POHLAZENÍ
sester Laury a Julie Anny Jirků

Akce je určena pro ženy všech věkových kategorií.
Káva a malé občerstvení. 

Obj

POSEZENÍ U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ŽENPOSEZENÍ U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

      Esther                   a                  Viktorie
MERTOVY

Sestry Esther a Viktorie jsou dcery zpěvačky a herečky Zory Jandové a hudebníka Zdeňka Merty.
Mladší Esther je členkou činoherního souboru Městského divadla Brno (mohli jste ji vidět v roli Mary

Cullenové v muzikálu Medicus). Starší Viktorie  se stala novou „lovkyní“ v soutěžním pořadu TV Nova
„Na lovu“. Obě přijaly pozvání k 

POSEZENÍ U KÁVY
v pondělí 13. března 2023 od 15:00 h. v MKS Adamov (na Ptačině)

Vstupné dobrovolné.

15. března 2023

zájezd do Janáčkova divadla Brno

Franz Lehár VESELÁ VDOVA          

Mise je jasná – provdat vdovu! Ale tak, aby její miliony zůstaly v knížectví. Nápadníků by bylo dost, jenže 
hrabě Danilo pověřený úkolem má s vdovou Hanou Glawari už svou milostnou historii. Náklonnost je tedy 
oboustranná, ale nechuť přiznat si, že stará láska nezrezivěla, taky. Když přidáte další ingredience v podobě 
párty na velvyslanectví v Paříži, tanečnic ze slavného kabaretu U Maxima a vtipné dialogy, máte vše, co je 
třeba na skvělou operetu.
Začátek představení je v 19 hodin, délka 2 h. 25 min.
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15. března 2023
zájezd do Janáčkova divadla Brno

 » Franz Lehár VESELÁ VDOVA
Mise je jasná – provdat vdovu! Ale tak, aby její milio-
ny zůstaly v knížectví. Nápadníků by bylo dost, jenže 
hrabě Danilo pověřený úkolem má s vdovou Hanou 
Glawari už svou milostnou historii. Náklonnost je 
tedy oboustranná, ale nechuť přiznat si, že stará lás-
ka nezrezivěla, taky. Když přidáte další ingredience 
v podobě párty na velvyslanectví v Paříži, tanečnic ze 

slavného kabaretu U Maxima a vtipné dialogy, máte 
vše, co je třeba na skvělou operetu.
Začátek představení je v 19 hodin, délka 2 h. 25 min.

25. března 2023
zájezd na Výstaviště Brno na výstavu

 » ŠMOULÍ SVĚT - ŠMOULOVÉ
Dobrodružný park Šmoulové – Magický svět do 
České republiky poprvé přináší svět šmoulů doslova 
v nadživotní velikosti. Šmoulové zvou děti i dospělé 

SALONEK DĚTSKÝCHSALONEK DĚTSKÝCH
ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ

Téma letošního ročníku:Téma letošního ročníku:

LIDÉ, ZVÍŘÁTKALIDÉ, ZVÍŘÁTKA
A VĚCI Z KNÍŽEK A POHÁDEKA VĚCI Z KNÍŽEK A POHÁDEK

   Soutěžní kategorie:

   I. Předškolní věk             II. Mladší školní věk

   III. Starší školní věk        IV. ZUŠ 

   V. Kolektivní práce          VI. „Dobrý nápad“

   Uzávěrka soutěže:  

   10. března 2023 – svoz soutěžních prací ze škol (z důvodu jarních prázdnin)

   16. března 2023 – do tohoto termínu můžete svoje práce doručit do MKS

   Vernisáž výstavy spojená s předáním ocenění výhercům soutěže:

   24. března 2023 v 17:00 hodin ve výstavní síni MKS Adamov na Horce24. března 2023 v 17:00 hodin ve výstavní síni MKS Adamov na Horce

   Výstava: od 25. do 31. března 2023 vč.

25. března 2023
zájezd na Výstaviště Brno na výstavu
ŠMOULÍ SVĚT - ŠMOULOVÉ
Dobrodružný park Šmoulové – Magický svět do České republiky poprvé přináší svět šmoulů doslova v 
nadživotní velikosti. Šmoulové zvou děti i dospělé přímo do svých houbových domečků, které jsou tak veliké,
že se tam vejde dítě i dospělák. Šmoulí kouzelný les nabízí mnoho objevů a interaktivních dobrodružství. Děti
zjistí, kterému ze šmoulů se nejvíce podobají, naučí se mluvit šmoulí řečí nebo uvaří kouzelný lektvar. Ale 
hlavně se všichni společně a hravou formou dozví o tom, jak chránit nejen šmoulí, ale i ten náš lidský les. 
Spolu s malými šmouly tak všichni prožijí napínavé dobrodružství o záchraně přírody, kde společně uniknou 
vzteklému kocourovi Azraelovi a poté zvítězí nad zákeřným čarodějem Gargamelem a jeho strašlivým 
strojem. 

Toto velké šmoulí dobrodružství je zakončeno romantickým letem na čápovi, který děti ve VR realitě přenese
do animovaného světa Šmoulů. Tím ale dobrodružství zdaleka nekončí. Dalších 3000 m2 zábavy čeká o 
patro výš. Obrovská LEGO herna, dopravní hřiště, závody autíček a jako první a jediná v Brně: dráha pro 
kolečkové brusle. 
Akce je připavována, bližší informace najdete na začátku března t.r. na webu MKS – www.mks-adamov.cz.

SALONEK DĚTSKÝCHSALONEK DĚTSKÝCH
ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ

Téma letošního ročníku:Téma letošního ročníku:

LIDÉ, ZVÍŘÁTKALIDÉ, ZVÍŘÁTKA
A VĚCI Z KNÍŽEK A POHÁDEKA VĚCI Z KNÍŽEK A POHÁDEK

   Soutěžní kategorie:

   I. Předškolní věk             II. Mladší školní věk

   III. Starší školní věk        IV. ZUŠ 

   V. Kolektivní práce          VI. „Dobrý nápad“

   Uzávěrka soutěže:  

   10. března 2023 – svoz soutěžních prací ze škol (z důvodu jarních prázdnin)

   16. března 2023 - do tohoto termínu můžete svoje práce doručit do MKS

   Vernisáž výstavy spojená s předáním ocenění výhercům soutěže:

   24. března 2023 v 17:00 hodin ve výstavní síni MKS Adamov na Horce24. března 2023 v 17:00 hodin ve výstavní síni MKS Adamov na Horce

   Výstava: od 25. do 31. března 2023 vč.

25. března 2023
zájezd na Výstaviště Brno na výstavu
ŠMOULÍ SVĚT - ŠMOULOVÉ
Dobrodružný park Šmoulové – Magický svět do České republiky poprvé přináší svět šmoulů doslova v 
nadživotní velikosti. Šmoulové zvou děti i dospělé přímo do svých houbových domečků, které jsou tak veliké,
že se tam vejde dítě i dospělák. Šmoulí kouzelný les nabízí mnoho objevů a interaktivních dobrodružství. Děti
zjistí, kterému ze šmoulů se nejvíce podobají, naučí se mluvit šmoulí řečí nebo uvaří kouzelný lektvar. Ale 
hlavně se všichni společně a hravou formou dozví o tom, jak chránit nejen šmoulí, ale i ten náš lidský les. 
Spolu s malými šmouly tak všichni prožijí napínavé dobrodružství o záchraně přírody, kde společně uniknou 
vzteklému kocourovi Azraelovi a poté zvítězí nad zákeřným čarodějem Gargamelem a jeho strašlivým 
strojem. 

Toto velké šmoulí dobrodružství je zakončeno romantickým letem na čápovi, který děti ve VR realitě přenese
do animovaného světa Šmoulů. Tím ale dobrodružství zdaleka nekončí. Dalších 3000 m2 zábavy čeká o 
patro výš. Obrovská LEGO herna, dopravní hřiště, závody autíček a jako první a jediná v Brně: dráha pro 
kolečkové brusle. 
Akce je připavována, bližší informace najdete na začátku března t.r. na webu MKS – www.mks-adamov.cz.
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20. března20. března
20232023

SÁL MKS ADAMOVSÁL MKS ADAMOV
ZAČÁTEK V 17:00 HODINZAČÁTEK V 17:00 HODIN

VSTUPNÉ 100 KČVSTUPNÉ 100 KČ

REZERVACE VSTUPENEK NA TEL. 607 518 104REZERVACE VSTUPENEK NA TEL. 607 518 104

 

20. března 
2023

sál MKS Adamov
začátek v 17:00 hodin
vstupné 100 Kč
rezervace vstupenek na tel. 607 518 104
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přímo do svých houbových domečků, které jsou tak 
veliké, že se tam vejde dítě i dospělák. Šmoulí kou-
zelný les nabízí mnoho objevů a interaktivních dobro-
družství. Děti  zjistí, kterému ze šmoulů se nej-
více podobají, naučí se mluvit šmoulí řečí nebo uvaří 
kouzelný lektvar. Ale hlavně se všichni společně a hra-
vou formou dozví o tom, jak chránit nejen šmoulí, ale 
i ten náš lidský les. Spolu s malými šmouly tak všichni 
prožijí napínavé dobrodružství o  záchraně přírody, 
kde společně uniknou vzteklému kocourovi Azraelovi 
a poté zvítězí nad zákeřným čarodějem Gargamelem 
a jeho strašlivým strojem. 
Toto velké šmoulí dobrodružství je zakončeno ro-
mantickým letem na čápovi, který děti ve VR realitě 
přenese do animovaného světa Šmoulů. Tím ale dob-
rodružství zdaleka nekončí. Dalších 3000 m2 zábavy 
čeká o patro výš. Obrovská LEGO herna, dopravní hři-
ště, závody autíček a jako první a jediná v Brně: dráha 
pro kolečkové brusle. 
Akce je připravována, bližší informace najdete na za-
čátku března t. r. na webu MKS – www.mks-adamov.
cz. 

28. března 2023
zájezd do kina Blansko na film

 » BUĎ CHLAP!
Pavlovi (Jakub Prachař) sice táhne na čtyřicet, ale stá-
le ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou a chybí mu 
odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně naplňova-
lo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku 
Terezu (Tereza Ramba) a prožije s ní dobrodružnou 
noc. Tereza však není připravena opustit svůj dosa-
vadní život pro někoho, kdo podle ní není opravdový 
chlap. Pavel se tedy rozhodne se přesně takovým 
chlapem  stát. Přihlásí se na výcvikový tábor v  Tat-
rách vedený…
Cena zájezdu: 200 Kč.
Přihlášky: na tel. 607 518 104.

POHÁDKY  PRO  NEJMENŠÍ

O KOBLÍŽKOVI O BUDULÍNKOVI
Hrají: Olga Marková, Vilém Čapek

– Divadlo Vráti Schildera

 19. března 2023
v 15:00 hodin v sále MKS Adamov – Ptačina                   

Vstupné: 50 Kč / os.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2023                             
v knihovně MKS Adamov

Co je?
– knihovna, kniha, říkadlo, pohádka

Kdo je?
– autor, spisovatel, ilustrátor

Příběh na téma:
– školáci v pohádce

Termín bude upřesněn
- setkání s dětmi ze školní družiny

Knihovna MKS – Družstevní 1
Jaroslav Hašek

– výstavka knih a připomenutí života spiso-
vatele, od jehož narození uplynulo v letošním 

roce 140 let a který zemřel před 100 lety
V březnu registrace nových čtenářů zdarma
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Zima v naší mateřské škole…
I  když to venku tak nevypadá, tak je zima 

v plném proudu. S Vánocemi jsme se rozlou-
čili na Tři krále, kdy jsme si s dětmi v MŠ Ko-
menského vyráběli korunky a začínali se těšit 
na další svátky, které nás už za chvíli čeka-
jí. Než jsme se dočkali karnevalu, čekal nás 
každoroční „Bílý den“. To je den, kdy se celá 
školka zahalí do bíla a vůbec nám nevadí, že 
venku není sníh. Všichni si oblečeme bílá trič-
ka a vyrábíme sněhuláky z modelíny, nebo je 
malujeme na papír. Děti také zmačkají staré 
noviny a  ve třídě se koulujeme. Prostě si to 
užíváme.

Naši školku navštívil klaun „Tú Tú“, který děti 
seznámil s  pravidly jak se chovat na chodní-
ku, parkovišti a v autě. Klaun dětem vysvětlil, 
proč jsou v automobilech bezpečnostní pásy, 
jak fungují reflexní vesty, nebo proč se chodí 
po přechodu po pravé straně. Děti si toto před-
stavení velmi užily a ještě dlouho se bavily, jak 
se mají chovat a kdo co kdy dělal špatně.

V MKS Adamov jsme shlédli pohádkové pu-
tování s kometou, které se jmenovalo „Kome-
ta je popleta“. Během představení nás kometa 
vtáhla do děje i  malou rozcvičkou, abychom 
se pěkně probrali a  mohli spolu s  ní putovat 
vesmírem. Objevovali jsme daleké hvězdy, 
souhvězdí i  hvězdokupy, až jsme přiletěli 
k  naší Zemi. Jenže jsme zjistili, že Země je 
celá špinavá od smetí, které na něm lidé ne-
chávají. Spolu s kometou, děti smetí posbíraly 
a daly je do tříděného odpadu. Na Zemi poté 
vysázely květiny a  stromy. Na závěr jsme si 
všichni zatancovali. 

A  už nás čekal všemi dětmi milovaný kar-
neval. Tentokrát k nám přijeli umělci z Divadla 
Marka Dobrodinského a seznámili děti s Ma-

Ze školních tříd
ZŠ a MŠ přijme 
učitele/učitelku

ZŠ a MŠ Adamov, p.o., přijme od září 2023 
učitele/učitelku s aprobací pro I. st. ZŠ.

Kontakt: s.tuma@adamov.cz
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sopustem. Děti se během představení pře-
vlékly do masek, jako je třeba medvěd, nevěs-
ta s  ženichem, nechyběl ani kůň, nebo bába 
s nůší. Také jsme symbolicky pochovali basu, 
ale před tím byl čas na soutěže a  tancování. 
Programem nás provázela kouzla, která děti 
proměňovala na různé pohádkové bytosti. 

Sice máme zimu moc rádi, ale i  přesto se 
nemůžeme dočkat krásně rozkvetlého jara na 
naší zahrádce…

Alena Pavloňová Neumanová 
MŠ Komenského 6

Zima
Říká se, že co se vleče, neuteče. Může se 

zdát, že se zima vleče mnohem déle než tře-
ba léto a  vůbec neutíká. Podle mě se zima 
dělí na dvě části. Na tu předvánoční a potom 
logicky na část povánoční. Předvánoční se 
tedy určitě nevleče, spíše naopak. Je toho to-
lik, co je potřeba stihnout, nachystat, vytvo-
řit, nacvičit..Potom se rok překlopí do nového 
a co dál? Jen tak nečinně čekat na jaro? Tak to 
ani náhodou. Sice v každém zazpívání ptáč-

ka slyšíme příslib oteplení a  nové energie, 
ale stále máme zimu. Tu zimu, kterou příroda 
tolik potřebuje, aby si odpočinula. A  dětem 
vůbec nevadí. Ve školce se nám poštěstilo 
a párkrát jsme vyrazili na lopaty, když napadl 
sníh. Byli jsme v MKS na pohádce, k nám do 
školky zavítalo Divadlo Šumafuk s autorskou 
pohádkou, která byla opravdu vtipná a všich-
ni jsme se zasmáli. Uspořádali jsme karneval, 
který by mohl konkurovat tomu v Riu. Byl ve 
velkém stylu a co víc. Na oběd jsme měli vy-
nikající masopustní vdolky. S další pohádkou 
k nám do školky přijelo Divadlo Koráb, které 
je vždycky prostě skvělé. Postarali jsme se 
o  ptáčky, aby měli během mrazů co na zub, 
přesně řečeno do zobáčku. Jsme v  jednom 
pohybu a  tak to má být. Žádná zahálka, ta 
nám nesluší. A kdo by měl pocit, že přece jen 
neví co by, tak mám radu. Co takhle zkusit 
splnit nějaké to novoroční předsevzetí? Že už 
si nepamatujete, jaké jste si dali, že už je to 
dlouho? No vidíte to, jak to rychle uteklo...

Mgr. Ivana Pazourková 
MŠ Jilemnického

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

 » Vycházka Adamovské vyhlídky
Délka vycházky: 6 nebo 12 km
Trasa: dle propozic pořadatele
Terén: kopcovitý
Prezentace od 9 hod. v  restauraci Hradní u žel. 
stanice Adamov - zastávka
Vycházku vede: Tonda Procházka

 » Vycházka Okolo Zaječí studánky
Délka vycházky: 8 km
Trasa: Klarisky (Soběšice) – Zaječí st. – sv. Anto-
níček – Haškova (Lesná)
terén: pohodlně
Tam: ČD Adamov Os 8:11 hod., ČD Židenice Os 
8:27 hod., Lesná Bus č. 57 v 8:53 hod.
Zpět: Haškova Bus č. 46 v 13:08 hod., ČD Lesná 
Os 13:25 hod., ČD Brno hl.n. Os 13:44 hod.
Jízdenka: 2 x 4 zóny
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

 » Vycházka Za sněženkou do krasu
Délka vycházky: 10 km
Trasa: dle propozic pořadatele
Terén: zvlněný
Tam: ČD Adamov Os 8:19 hod., Blansko Bus č. 
233 v 8:39 hod.
Prezentace od 9 hod. v klubovně stolního tenisu 
Blansko - Podlesí, Purkyňova 3,7
Jízdenka: 2x2 zóny
Vycházku vede: Marie Tejkalová

Ohlédnutí za vycházkou Opatovický šmajd
Turistická akce „Opatovské šmajd“ je již tradiční 

součástí plánu vycházek KČT Jihomoravského kraje.
 Z  nabízených tras jsme zvolili 10 km po okolí 

Velkých Opatovic, kam jsme dorazili před 9 hod. Ve 
městě se nachází barokní zámek, v  jehož parku se 
pořádají společenské akce a stojí zde také moderní 
Moravské kartografické centrum. Po evidenci v sále 
KD, kde bylo nabízeno bohaté občerstvení, jsme vy-
razili na trasu. Z Velkých Opatovic, které leží v oblasti 
Boskovické brázdy, jsme se vydali severním směrem 
po červené značce k vodní nádrži Smolná, využívané 
k rekreačním účelům. Po krátkém výstupu od nádrže 
směrem k Červenému kopci jsme se zastavili u pa-

Ze sportu
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mátníku letců, kteří zde zahynuli při leteckém neštěstí 
26. 5. 1949.

Po přechodu kopce v n. v. 451 m, jsme sestoupi-
li k Pomníku obětem napoleonských válek v  letech 
1813–14, kde jsme se občerstvili. Odtud už bylo na 
dohled Jevíčko, místo naší další zastávky. Po červené 
značce jsme došli až na náměstí městečka.

Jevíčko je označováno za hospodářský střed ob-
lasti Malá Haná a  jeho historické jádro je městská 
památková zóna. Po prohlídce a občerstvení v místní 
cukrárně jsme zamířili po nové cyklostezce zpět do 
Velkých Opatovic. Cestou jsme procházeli pod mosty 
nedokončené válečné dálnice Vídeň–Vratislav. 

Přes nepříjemné větrné počasí všichni zvládli cestu 
bez újmy a v pohodě dorazili do místa startu. Po pře-
vzetí diplomů a krátkém odpočinku jsme odjeli zpět 
domů.

Vycházky se zúčastnilo 12 členů a jeden host.
Zapsal a vedl Jachan Jiří.

Spartak Adamov, z. s., 
oddíl ledního hokeje
Spartak Adamov - TJ Sokol Černá Hora 2:11 
(1:1, 1:6, 0:4)
Góly a asistence za Adamov:
Klíma Josef (Del Favero), Juřena (Žák).

V tomto zápase se dá z naší strany kladně hod-
notit pouze první třetina. Zde bylo vidět pěknou 
kombinační hru, rychlé bruslení a chuť hrát s pu-
kem. Hra byla vyrovnaná a místy s naší mírnou 
převahou. Důkazem byl gól, který vsítil Josef Klí-
ma po překrásné přihrávce Del Favera.

Na začátku druhé části jsme šli do vedení gó-
lem Juřeny, který letos naskočil poprvé po zraně-
ní do zápasu a přihrávku mu poslal nejlepší muž 
Kanadského bodování Žák.

No, a  to bylo z  naší strany všechno! Kluci si 
mysleli, že se zápas vyhraje sám. Soupeř převzal 

iniciativu, začal lépe bruslit, kombinovat a viditel-
ně se hrou bavil. Na soupeři byla vidět lehkost 
a chuť. To bohužel našim klukům chybělo. Skó-
re narůstalo, nestačili jsme bruslit se soupeřem. 
Otřesně zahrál druhý útok, který inkasoval 7 gólů.

Musíme na tento výkon rychle zapomenout 
a připravit se na další zápas.

Spartak Adamov - TJ Tatran Hrušky 5:10 
(2:3, 1:3, 2:4)
Góly a asistence za Adamov:
3x Žák (3x Novotný, Milfait u druhého gólu dvě 

asistence), Klíma Josef (Juřena), Kerbler (Novot-
ný).

Škoda prohraného zápasu. Velká řada omluve-
nek přišla od hráčů, jak ze služebních, tak rodin-
ných důvodů. Jenom pro pořádek chyběl: Vorel, 
Julina, Del Favero, Dobeš, Raška a  hodinu před 
zápasem se omluvil Fiala. No a do výčtu připočí-
tejme dlouhodobé zranění Gistra, Zubíčka, Klímy 
P. a je vymalováno. V neděli musel naskočit do zá-
pasu i Petr Kubíček, kterého limitují zranění a ope-
race, ale nastoupil a odvedl spolehlivý výkon.

Do zápasu naskočil poprvé Igor Novotný a jeho 
výkon se dá hodnotit následovně: přišel, viděl, zví-
tězil. Naskočil poprvé, vyhrál zápasnický souboj 
s krvelačným soupeřem, nahrál na čtyři góly… Uká-
zal všem, jak se to má hrát. Doufám, že si najde 
více času. Z jeho hry těžil celý první útok, který se 
podílel na výsledku čtyřmi góly.

TJ Rájec-Jestřebí – Spartak Adamov 8:7
(3:4, 2:2, 3:1)
Góly a asistence za Adamov:
2xDelFavero (Kilián, Juřena), 2x Kilián (DelFa-
vero, Juřena), Kerbler (Žák), Žák (Novotný) Juře-
na (Milfait).
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Začátek se nám náramně vydařil. Již v 16. vteři-
ně jsme vedli 0:1 gólem Kerblera. Kluci hráli s chu-
tí a skóre začalo narůstat v náš prospěch. Na 0:2 
zvyšoval DelFavero a  třetí gól přidal Žák. Soupeř 
začal více bruslit a zrychlil kombinaci. Výsledkem 
bylo snížení na 1:3. Když Kilián navýšil naše vede-
ní znovu o tři góly, kluci se uspokojili a začali hrát 
bezstarostný hokej. Mysleli pouze na útočení a za-
pomínali bránit. Obrana byla neustále pod tlakem 
a  přečíslením. Naši nedisciplinovanost domácí 
využili a do konce třetiny snížili na rozdíl jediného 
gólu.

Ve druhé části byla hra vyrovnaná a každé muž-
stvo vsítilo dva góly.

Do poslední části jsme nastoupili s plánem udr-
žet vedení. Ze začátku se nám to dařilo. Přidali 
jsme gól a  vedli 5:7. Soupeř vrhl všechny síly do 
útoku. Lépe bruslil a kombinačně naše hráče pře-
vyšoval. Po velikém tlaku snížil na rozdíl jednoho 
gólu a neustále vyvíjel tlak na naši branku. Trochu 
se přiostřilo a ve hře 4 na 4 domácí srovnali. Z naší 
strany se nenašel nikdo, kdo by dirigoval ofenzivu. 
Igor Novotný, který byl jako jediný toho schopen, 
soupeř dobře hlídal a zdvojoval ho. Škoda, že toho-
to volnějšího prostoru nevyužili jeho spoluhráči. No 
a  korunovace našeho nedisciplinovaného výkonu 
byl gól do naší sítě v naší přesilové hře!Mohli jsme 
ještě v závěru srovnat skóre, ale Milfait místo střely 
od kruhů nahrával mimo úhel spoluhráči.

Nedisciplinovanost nás stála tři body do tabulky. 
V první třetině jsme měli nasázet 5-6 gólů a nikdo 

by se tomu nemohl divit a bylo by po zápase. Kri-
téria a požadavky na hru splnil pouze druhý útok ve 
složení Kilián – Juřena – DelFavero, který soupeři 
nasázel 5 gólů.

HC Veverská Bítýška – Spartak Adamov 7:1  
(0:0, 3:0, 4:1)
Góly a asistence za Adamov:
Žák (DelFavero) 

K už tak veliké marodce přišlo před zápasen tolik 
omluvenek, že nebylo jisté, zda vůbec nastoupíme do 
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zápasu. Jen pro zajímavost: Zubíček a Gistr po opera-
ci, P. Klíma – zlomené zápěstí, Vorel a Julina – mimo 
ČR, Dvořák, Kunc a Nečas – zranění, Novotný – pra-
covní povinnosti, Milfait – indispozice. Tzn., že nám 
chybělo 10 hráčů základní sestavy! A to ještě jeden 
dojel pozdě, takže jsme zápas začínali pouze v devíti 
lidech.

Na klucích bylo vidět odhodlání, což předvedli v prv-
ní třetině. Se soupeřem jsme stačili bruslit, vytvořili 
jsme si víc brankových příležitostí a kdybychom šli 
do kabiny s 2-3 gólovým vedením, nikdo by se nedivil. 
Jenomže střelný prach jsme všechen použili na příděl 
Lavinám a od té doby nám to nestřílí. Kluci dostali i vi-
deo ze zápasu, aby se mohli podívat, kde to v zápase 
vázlo. Doufám, že bude k něčemu dobré.

Ve druhé třetině jsme inkasovali ve 22. a 26. minutě 
a od té doby převzal iniciativu soupeř. Bruslil, kombi-
noval, hrál s chutí. Naši kluci se snažili o korigování 
zápasu, ale byl to marný boj. Zkušenost soupeře zví-
tězila a pozvolna si dokráčel pro zasloužené 3 body. 

Je vidět, že mladíci potřebují vedle sebe zkušenost.
Poděkování patří neúnavnému fandění našeho 

Fans klubu pod taktovkou Marka Musila. 

Nezkusíte si orienťák přímo 
v Adamově?

Po dlouhé době se uskuteční v ulicích Adamova 
závod v orientačním běhu. Tento závod není sou-
částí oficiálního svazového kalendáře, ale pouze 
náleží do seriálu Brněnské zimní ligy. Jeho první 
závod se konal počátkem prosince a poslední pátý 
bude právě ten v Adamově. Konkrétně závod pro-
běhne v neděli 12. března se začátkem ve 14 hodin 
s centrem na hřišti na Ronovské. Očekává se účast 
kolem dvou set startujících.

Pro adamovské občany je to příležitost si vy-
zkoušet schopnost pohybu podle mapy po území 
Ptačiny a Kolonky a možná též v blízkém přilehlém 

lese. Pro zájemce jsou vhodné trasy kategorií pro 
děti v  doprovodu rodičů (HDD), nebo obtížnější 
pro mládež a veterány (ZV). Délka vzdušnou čarou 
bude v prvním případě pod 2 km, ve druhém o pár 
stovek metrů více. Vzhledem ke svažitosti terénu 
přesáhne převýšení tras zřejmě 100 m. Startovné 
je dobrovolné, pokud se rozhodnete přispět na po-
krytí nákladů na uspořádání závodu, postačí 50 Kč. 
Za to dostanete mapu se zakreslenou tratí. K ab-
solvování závodu je třeba si půjčit čip za poplatek 
40 Kč, kterým se zaznamenává průchod kontrolní-
mi stanovišti. Ta jsou označena trojbokými hranoly 
se čtvercovými bočními stěnami rozměrů 30x30 
cm rozdělenými úhlopříčkou na bílou a oranžovou 
plochu. K dispozici bude slovní popis místa těch-
to stanovišť, Pro úspěšné překonání jednodušších 
tratí není potřeba buzola či kompas. Měřítko mapy 
bude 1 : 4 000, neboli 1 cm na mapě odpovídá 40 m 
ve skutečnosti. Jedná se tedy o mapu sice slepou, 
avšak velmi podrobnou.

Pro zvídavé zájemce, kteří se na svoji první účast 
chtějí důkladněji připravit, jsou na stránce ada-o-
-beh.wz.cz nastahována z YouTube čtyři videa (to 
aby přehrávání nebylo rušeno reklamami). Jejich 
délka je řádově v minutách. Jedno z těchto videí je 
reportáží ze stejného typu závodu, jaký proběhne 
v Adamově, jenž se uskutečnil poslední lednovou 
sobotu letošního roku v Blansku. Dále tam najdete 
zvací leták, kontakt na pořadatele a také předchozí 
mapu prostoru připravovaného závodu. Pro ty, co 
nemají přístup na výše uvedenou webovou stránku, 
ji alespoň v kostce představím.

Mapa pro orientační běh je charakteristická po-
někud netypickými barvami, jimiž je její uživatel 
informován o  průchodnosti vzrostlou vegetací či 
o místech, kde se porost nevyskytuje. Otevřený pro-
stor (louky, paseky) je zakreslen barvou žlutou, les 
barvou bílou (v případě bílého papíru je tedy bez-
barvý) a hůře prostupná vegetace pak odstíny zele-
né barvy. Ten nejtmavší se vztahuje k velmi obtížně 
či dokonce úplné neprůchodnosti. Mapa ze zá-
stavby hojně obsahuje plochy v barvě žlutozelené, 
kterou se znázorňují nepřístupné plochy v soukro-
mém vlastnictví, tedy se zákazem vstupu. Symboly 
používané pro zákres silnic, cest, stezek a  pěšin 
jsou podobné těm z běžně dostupných map a jsou 
v barvě černé resp. s hnědou výplní. Avšak jedná-
-li se o tlustší černou čáru, pak to v reálu odpovídá 
nepřekonatelné opěrné zdi. Vrstevnice a  terénní 
objekty jsou vykresleny hnědě, vodní objekty mod-
ře. Fialová barva slouží k zákresu tratě a také se jí 
křížným šrafováním označuje nepřístupná oblast. 
Na přiložené ukázce je výřez mapy z  okolí točny 
autobusu ještě ve starém mapovém klíči. Tabulku 
s často se vyskytujícími mapovými symboly, které 
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se používají na současných mapách, najdete na již 
uvedené stránce ada-o-beh.wz.cz.

Pro příchozí, a to i ty bez aktivního zapojení, po-
řadatelé zajistí v centru prodej párků, točeného piva 
či limonády. Berte tuto pozvánku jako tip na zají-
mavé a sportovně zaměřené strávení předjarního 
nedělního odpoledne.

-dtk-

Sportovec 2022
Dne 10. 2. 2023 se konalo slavnostní vyhod-

nocení anket Sportovec 2022. Nad slavnostním 
podvečerem převzala záštitu Sportovní komi-
se 2022–2026. Vítězové jednotlivých kategorií 
převzali věcné ceny z  rukou starosty TJ Sokol 
Adamov pana Miroslava Svědínka a  florbalové 
trenérky, paní učitelky Mgr. Lenky Dohové.

Podvečer se nesl v  příjemné atmosféře a ka-
ždý z oceněných musel odpovědět na všetečné 
dotazy moderátora akce. Zlatým hřebem pak 
bylo poselství Osobnosti 2022, paní Lenky We-
llové. 

Po dlouhé odmlce způsobené zákazem sporto-
vání tak byla obnovena tradice a sportovci si tak 
mohli užít v pořadí již 14. slavnostní vyhlašování.

Za rok na viděnou a na shledanou.

Junior:
1. místo – Nataniel Brat – Judo klub Samuraj 
Adamov
2. místo – Sebastian Svědínek – FK Adamov, 
mladší přípravka
3. místo – Zbyněk Pacas – TJ Sokol Adamov, 
florbal

Sportovec:
1. místo – Pavel Král – FENYX pétanque Adamov
2. místo – Luděk Odehnal – Spartak Adamov, ori-
entační běh
3. místo – Jakub Foret – Šipkový klub Adamov, 
DC PITBULLS

Kolektiv:
1. místo – Tým 55+ – FENYX pétanque Adamov
2. místo – DC PITBULLS – Šipkový klub Adamov
3. místo – Kynologický klub – Kynologický klub 
Adamov

Trenér:
1. místo – Alois Kožený – Spartak Adamov, lední 
hokej
2. místo – Martin Pavešic – TJ Sokol Adamov, 
florbal
3. místo – Petr Pilát – FK Adamov, přípravka

Cena města Adamova
Matyáš Prokop – Atletický oddíl L. Daňka Blansko

Talent 2022 – objev roku
Sebastian Svědínek – FK Adamov, přípravka

Osobnost 2022 – síň slávy
Lenka Wellová – TJ Sokol Adamov

Fotogalerii naleznete na webu města Adamova.

Sportovní komise 2022–2026

https://www.adamov.cz/sportovec-2022-9232#obsah
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Volnočasové aktivity
Tábor v KOLE
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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!

• Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 
797676748.

• Prodám byt o dispozici 3+KK, celková rozlo-
ha bytu činí 75 m2. Byt se nachází v klidné loka-
litě Brno-Útěchov. Součástí bytu jsou dvě terasy, 
vlastní sklep a dvě parkovací místa. Cena nemo-
vitosti 6 990 000,- Kč. Pro více informací volejte 
604617664 (majitel nemovitosti).

Inzerce

Nádraží 6x jinak autor Lukáš Malý, www.adamovaokoli.cz

http://www.adamovaokoli.cz
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E L E K T R O M E C H A N I K
S EŘ I Z O V AČ  C N C  S O U S T R U H
S EŘ I Z O V AČ  C N C  F R É Z A
Z Á M EČN Í K - M O N T ÁŽN Í  DĚL N Í K
P R O V O Z N Í  T E C H N O L O G  C N C

HLEDÁME POSILU DO
NAŠEHO TÝMU NA POZICE:

VÍCE INFORMACÍ NA
 
SEKRETARIAT@ADAST.GROUP

+420 737 217 745
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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 % 
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www.realityhynstova.cz

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

Už 17 let pomáhám klientům 
s prodejem, koupí... nemovitostí. 

Využijte dlouholetých zkušeností.


