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Narozené děti
Nicolas Zitterbart
Laura Peterková
Anežka Fichtová
Ondřej Klír

Ve třetím kvartálu roku 2020, oslavili tito občané  
významné životní jubileum. Obec Adamov jim ještě  
touto cestou srdečně blahopřeje.

Tesařová Jiřina
Růžičková Anna
Ziegerbauerová Hana
Křiklavová Vlasta
Laurová Božena
Nedvědová Božena
Klimešová Helena

Spergerová Růžena
Šauerová Zdeňka
Adamík Václav
Šůna Pavel
Křiklava Eduard
Večeřová Miluše
Janák Jaroslav

Naši jubilanti:

V oličem je osoba starší 18ti let, 
která prokáže svou totožnost 
a  státní občanství České repub-

liky platným občanským průkazem, 
cestovním pasem ČR nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR.

Hlasovací lístky budou voličům do-
dány nejpozději 3 dny přede dnem ko-
nání voleb. V  době konání voleb může 
volič hlasovací lístky obdržet ve volební 
místnosti.

Parlament České republiky schválil 
zákon o zvláštních způsobech hlasování 
ve volbách do zastupitelstev krajů a do 
Senátu v roce 2020. Tento zákon upra-
vuje speciální možnosti pro hlasování 
v  podzimních volbách osobám s  na-
řízenou izolací/karanténou z  důvodu 
nemoci covid-19. Tito voliči nebudou 
moci odvolit v  klasických volebních 
místnostech, ale právě jen některým ze 
způsobů podle tohoto speciálního zá-
kona. Platí zejména pro tyto případy:

Zákon je určen pro osoby, jimž na-
řídila karanténu nebo izolaci z  důvodu 
onemocnění covid-19 krajská hygienická 
stanice nebo praktický lékař. Zákon též 
umožní hlasování voličům umístěným 
v  zařízeních, která byla rozhodnutím 
krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se za-
vádí tři možnosti zvláštního 
způsobu hlasování

 » Hlasování z  motorového vozidla 
u  volebního stanoviště (tzv. drive-in 
hlasování) - tato volební stanoviště 
budou zřízena pro každý okres, bude 
jich tedy 78. Stanoviště budou uzpů-
sobena pro průjezd motorového vozi-
dla, jejich vybavení zajistí armáda.  
Takto může volič hlasovat ve středu ve 
volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

 » Hlasování v pobytovém zařízení soci-
álních služeb, které bylo uzavřeno 
- pokud krajská hygienická stanice 
nahlásí uzavřená zařízení na svém 

území krajskému úřadu, ten do nich 
vyšle speciální komisi pro hlasování. 
Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 
volebního týdne od 7 hodin do pátku 
volebního týdne do 18 hodin.

 » Hlasování do zvláštní přenosné 
volební schránky - pokud občan 
v nařízené karanténě či izolaci nemůže 
využít drive-in hlasování, může do 
čtvrtka volebního týdne do 20 hodin 
oznámit krajskému úřadu, že žádá 
příjezd speciální volební komise. Tuto 
komisi budou tvořit členové drive-in 
týmu a  přijedou s  přenosnou volební 
schránkou za občanem domů. Toto 
hlasování bude probíhat od pátku 
volebního týdne od 7 hodin do soboty 
volebního týdne do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajiš-
ťovat speciální hlasovací komise složené 
ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného 
krajským úřadem; také sčítání těchto 
hlasů provede zvláštní sčítací komise 
u krajského úřadu.

VOLBY
Oznámení o době a místě konání pro volby  
do zastupitelstev krajů.

 
Oznamujeme občanům, že v říjnu 2020 proběhnou volby 
do zastupitelstev krajů. Volby se uskuteční ve dnech:
Pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě 
Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov. 

  Jana Roučková, administrativní pracovnice obce

Milí spoluobčané,
stíny se prodlužují, sluníčko se na nás 

dívá čím dál kratší dobu a  my adamo-
vští víme, že jakmile se začne jeho západ 
přibližovat od Hosína opět ke Kleti, je 
zle … řečeno samozřejmě s nadsázkou . 
Začíná podzim a to znamená, že se Vám 
do rukou dostává náš další zpravodaj. 
Upřímně doufám, že jste si léto, i  přes 
různá omezení, užili a jste dostatečně od-
počinutí a připravení na závěrečnou čtvr-
tinu roku 2020. V Adamově jsme se s lé-
tem rozloučili již tradičně na konci srpna 
a dalo by se říci, že také již tradičně jsme 
u toho promokli. Nicméně na Vaší účasti 
to znát nebylo a sešlo se nás i přes proudy 
vody opravdu hodně. Kapely podaly skvě-
lé výkony a vytvořily úžasnou atmosféru, 
až nás zvedly z  lavic ukrytých pod stany 
a  přilákaly k  podiu. Podzimním trhem 
jsme zase připravili půdu pro příchod dal-
šího ročního období a strávili tak sluneč-
né dopoledne mezi trhovci, za doprovodu 
hudby dvou mladých nadšenců. Nevím, 
jak Vy, ale osobně na jejich energii při 
vystoupení budu vzpomínat dlouho. Do 
konce tohoto nevyzpytatelného roku nás 
ještě nějaké akce čekají, já upřímně dou-
fám, že budeme mít tu možnost se na nich 
potkat, nicméně, žádná akce ani zábava 

není víc než naše zdraví a ať už máte na 
současný stav jakýkoli názor, tak mysle-
me především pozitivně, mysleme jeden 
na druhého a doufejme, že nejistota a vše 
špatné brzy pomine a my se budeme moci 
vrátit naplno ke všemu, co máme rádi. 

Ještě mi dovolte sdělit Vám pár infor-
mací o probíhajících stavbách v naší obci.

Největší investiční akcí je novostav-
ba budovy občanské vybavenosti. Stavba 
byla zahájena 10. srpna předáním stave-
niště společnosti Auböck s.r.o. Práce pro-
bíhají dle harmonogramu, kontrolní dny 
jsou každou středu a celou stavbu důklad-
ně kontroluje technický dozor.

Obnova místních komunikací na tzv. 
Plácku byla zahájena 30. června předá-
ním a převzetím staveniště. Před dokon-
čením jsou komunikace „A“ a „C“ včetně 
vjezdů na pozemky. Pod komunikací „B“ 
v ulici V Podkově bylo nutné nad rámec 
plánovaných prací vyměnit kanalizační 
řad a  to až do křižovatky s  ulicí Větrná, 
který byl v havarijním stavu. Tato stavba 
probíhá dle harmonogramu, jsou zde ně-
které nesrovnalosti s  projektovou doku-
mentací a původním stavem komunikace, 
ale vše řešíme operativně, aby bylo dílo 
včas a hlavně bez vad dokončené.

Další stavbou je „Nástavba střechy 
a  související stavební úpravy na budo-
vě mateřské školy a obecního úřadu“, na 
kterou bylo vypsané výběrové řízení na 
zakázku malého rozsahu. Byly podány 3 
nabídky, všechny byly doručeny ve stano-
veném termínu, žádná z  nabídek nebyla 
vyřazena. Hodnotící komise zasedla 20. 
srpna a  doporučila zastupitelstvu obce 

uzavřít smlouvu o  dílo se společností 
HRaKOstav spol. s r.o. s nejnižší nabídko-
vou cenou ve výši 2 993 433 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo byla podepsaná 28. srpna 
a předání staveniště proběhlo 31. srpna.

Touto cestou bych chtěl poděkovat 
panu starostovi a zastupitelstvu obce Hůry 
za poskytnutí pronájmu v sále kulturního 
domu v Hůrách, kam byla na přechodnou 
dobu přestěhována mateřská škola.

V  souvislosti s  výše zmíněnou stavbu 
si dovoluji požádat občany, pokud je to 
možné, aby parkovali svá vozidla ve svých 
garážích nebo na svých pozemcích, pro-
váděcí firma tak bude moci využít parko-
vací místa v okolí stavby, které je již takto 
velmi stísněné.

Uvnitř zpravodaje naleznete pár foto-
grafií z průběhu uvedených staveb.

Stavební úpravy komunikace v  ulici 
Na Werku v  tomto roce realizovat ne-
budeme. V  této chvíli nemáme stavební 
povolení, není vybrán zhotovitel stavby 
a čekáme na termín přeložení kabelu od 
společnosti E.ON. Též by nebylo možné 
splnit termín dokončení a vydání kolau-
dačního souhlasu do konce roku. Na tuto 
stavbu jsme získali dotaci z  Programu 
rozvoje venkova Jihočeského kraje ve výši 
300 000 Kč, kterou vrátíme a podáme žá-
dosti na vypsané dotační tituly. Tímto se 
omlouvám vlastníkům nemovitostí podél 
komunikace.

Přeji Vám krásné dny, a  pokud bu-
dete mít nějaké dotazy nebo připomín-
ky, neváhejte se obrátit na obecní úřad, 
bude-li to v  našich silách, rádi Vám vše 
zodpovíme.

Úvodní slovo

Dne 29.11. 2020

ANDĚLSKÁ CESTA ZA 
SVĚTLEM A ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

Dne 5. 12. 2020

MIKULÁŠ

Dne 12.12. 2020

SETKÁNÍ SENIORŮ  
V KD HŮRY

Kulturní kalendář IV kvartál

O podrobnostech akcí vás budeme včas informovat formou plakátů, letáků a na stránkách obce 
a Facebooku. Všechny akce plánujeme jako za normálního stavu. Pokud se něco změní stran 
nařízení vlády a Covidu-19, tak to budeme respektovat a budeme vás informovat.

  Petr Schicker, starosta obce
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Instalace dopadových ploch
Na dětském hřišti v ulici Pod Ohradou jsme nechali nainstalovat nové dopadové plochy 
na místa, která jsou nejvíce zatěžovaná. Děti už nebudou od bláta a maminkám snad 
ubude práce s praním. Hraní na hřišti bude zase o něco příjemnější.

  redakce zpravodaje

  Spolek pro Adamov, z.s.

Rekonstrukce střechy

Někteří jste si možná všimli, ale pro ty, kteří si nevšimli sdě-
lujeme, že započala rekonstrukce střechy mateřské školy, 
která obsahuje i zateplení stropu horního patra. Do staré 

střechy zatékalo a  z  důvodu špatného nebo žádného zateplení 
i promrzaly učebny pro děti více než bylo nutné a tím se zvyšovaly 
náklady na topení. Rekonstrukci financujeme částečně z  dotace 
a částečně z vlastních zdrojů. Střechou začínáme, ale po dokon-
čení multifunkční budovy se bude po přestěhování obecního 
úřadu pokračovat s modernizací školky tak, že se zrekonstruuje 
spodní uvolněné patro také pro školku, která se tím celkově zvětší 
jak po stránce uživatelské, tak po stránce kapacitní což naše obec 
nutně potřebuje.

Adamovský trh

Milí Adamovští, 19. 9. 2020 jsme se potkali 
na našem podzimním trhu. Ze srdce děku-
jeme všem, kteří na trh dorazili a užili si tak 
slunečné ráno a  dopoledne – naše napsané 
přání o  blankytně modré obloze, v  minu-
lém zpravodaji, se vyplnilo a  bylo opravdu 
nádherně . Kvůli měnícím se opatřením, 
nejistotě a neúčasti některých trhovců kvůli 
nařízené karanténě, nebyla organizace trhu 
tentokráte jednoduchá. I  tak ale věříme, 
že se Vám na trhu líbilo a pobyt tam jste si 
užili. Rádi bychom opět také poděkovali 
dobrovolníkům a  obci za pomoc s  přípra-
vami stánků a zázemí pro trh. Přejeme všem 
krásné podzimní dny, pevné zdraví a věříme, 
že se potkáme na trhu jarním.

Stále platí, že se jako prodávající mohou 
přihlásit místní občané, ať už s přebytky ze 
zahrádky nebo s  nabídkou svých výrob-
ků. Kontakty: adamovskytrh@seznam.cz,  
tel.: 602 444 968, 775 952 524.

Přidejte se k nám

Karel Dvořák 607 290 841 – velitel 
a Eva Janurová 602 270 724  – vedoucí dětí

Dobrovolní hasiči 
z Adamova

Pokud máte zájem se přidat ke sboru dobrovolných hasičů 
v Adamové neváhejte nás kontaktovat

Hasičský sport pro děti i dospělé

Děkujeme 

Spolku pro Adamov z.s., jmenovitě 
Kristýně a Petře Schickerovým za pří-
pravu a organizaci Adamovského trhu, 

který byl jako vždy důstojným a příjem-
ným vstupem do podzimního období.  

V současné pochmurné době, pozname-
nané pandemií, se každá příležitost  

k sousedskému popovídání cení dvakrát.



7

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJZÁŘÍ 2020

6

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2020

V minulých vydáních zpravodaje, jsme vás již mnohokrát podrobně 
informovali o plánované výstavbě multifunkční budovy, která zvýší komfort 
života v naší obci a nabídne široké využití celospolečenského charakteru. 
Tato největší investiční akce v dějinách obce byla zahájena tím, že pan 
starosta Schicker předal zástupci dodavatelské firmy Auböck, s.r.o. panu 
ing. Kaňkovi staveniště a práce mohly začít. Pracuje se dle plánu a zatím 
bez komplikací. O průběhu prací vás budeme informovat pravidelně zde 
ve zpravodaji a na Facebooku obce. Plánované dokončení stavby bude 
v průběhu roku 2021.

Jelikož se k nám dostávají různé dez-
informační a  zcela mylné zprávy od 
méně informovaných občanů, pova-

žuji za nutné znovu a podrobně vysvětlit, 
proč se budova vlastně staví. Multifunční 
se budova jmenuje proto, že se skládá 
ze tří hlavních částí. První část je nová 
hasičská zbrojnice s klubovnou pro dob-
rovolné hasiče SDH a  se zázemím pro 
zásahovou jednotku hasičů JSDH. Tuto 
část obec nutně potřebuje, protože sou-
časná, stará hasičská zbrojnice a  klu-
bovna je žalostně malá a  nevejdou se 
do ní všechny potřebné věci. Navíc není 
v  dobrém technickém stavu a  to, vzhle-
dem k  tomu, že se v  ní scházejí naše 
děti na výuku teorie požárního sportu, 
není bezpečné z  hlediska budoucnosti. 
Obecní zásahová jednotka JSDH dis-
ponuje velmi drahým materiálem pro 
řešení krizových situací nebo nedejbože 
požáru a ten také nemáme kam bezpečně 

uskladnit, aby byl plně k  dispozici pro 
případ potřeby. Jedná se zejména o hasič-
ská vozidla, technický materiál, hasičské 
obleky a další. Vše uvedené je nyní ulo-
ženo provizorně. Dlužno podotknout, že 
se hasiči věnují cca 40 dětem se kterými 
pravidelně nacvičují požární útok, teorii 
požárního sportu obecně a  jezdí s  nimi 
na mnoho soutěží a výletů různého for-
mátu. Myslíme si, že si pro svou činnost 
zaslouží důstojné zázemí.

Druhý díl budovy jsou nové prosto-
ry pro obecní úřad. Je nám vytýkáno, 
proč stavíme nový obecní úřad, když 
máme malou kapacitu mateřské školy. 
Odpověď? Nový obecní úřad stavíme 
proto, abychom ho povýšili na úroveň, 
kde je standardem bezbariérový přístup 
pro občany se zdravotním problémem 
což se u  starých prostor udělat nedá. 
Tento problém je nám vytýkán i ze strany 
různých kontrolních mechanizmů stran 

fungování obecní samosprávy. Hlavním 
důvodem stavění nového je ale ten, že 
přestěhováním obecního úřadu získáme 
prostory právě pro rozšíření současné 
mateřské školy, kterou chceme zmoderni-
zovat a rozšířit na celou současnou budo-
vu. Oprava současné budovy už započala 
rekonstrukcí střechy a zateplením stropů 
horního patra a následně se bude pokra-
čovat na rekonstrukci vnitřních prostor 
pro školku. Po dokončení budeme mít 
školku s  dostatečnou kapacitou a  děti, 
které do ní budou chodit získají rekon-
strukcí lepší prostory pro život. Vše má 
však svou časovou návaznost.

Třetí a  poslední část multibudovy 
je společenský sál se zázemím. Obec 
Adamov, největší obec dle počtu obyvatel 
v  mikroregionu jako jediná nemá žádný 

prostor k uspořádání jakékoliv společen-
ské události. Naši občané se nemají kde 
sejít a  kulturně se pobavit. Naše seniory 
nemáme kam pozvat. Nemáme možnost 
udělat jednou za rok náš adamovský 
obecní ples...... a  mohl bych pokračovat 
dále. Vše uvedené pokud chceme reali-
zovat, musíme si sál půjčovat od sousedů. 
Myslíme si, že je to pro naši obec špatně 
a chceme to změnit. Sál nestavíme proto, 
aby tam každý víkend duněla diskotéka 
a  rušila občany. Stavíme jej proto, aby-
chom se měli kde sejít a abychom se moh-
li sejít v odpovídajícím prostředí za které 
se nebudeme muset stydět. Nová budova 
tento záměr zcela jistě splní. Jak obecní 
úřad, tak požární zbrojnice včetně spole-
čenského sálu budou prakticky využívané 
ojediněle a tudíž je riziko zvýšeného hlu-
ku zcela minimální a občasné.

Snad se mi povedlo všem skeptikům 
a  škarohlídům vysvětlit, kterým směrem 
obec uvažuje a  kterým směrem se chce 
ubírat do budoucna. Budovu nestavíme 
pro sebe, ale pro naše děti, pro naše ha-
siče, pro naše zájmové spolky, pro naše 
seniory a pro naše občany celkově. Budiž 
nám dobře slouží všem ku prospěchu.

Obec dlouhodobě usilovala o  získání finančních 
prostředků na rekonstrukci prostoru zvaném “na 
plácku”až se to konečně povedlo. Všichni víme, 
že revitalizaci si toto místo opravdu zasloužilo už 
jenom proto, že tam je vysazená památná lípa a vedle 
ní pomníček. Toto místo se po dokončení stane krás-
ným koutem naší obce v klidové zóně a s blízkostí 
dětského hřiště.

Výstavba multifunkční 
budovy započala

 redakce zpravodaje

Rekonstrukce 
“PLÁCKU”

 Martin Proško, místostarosta obce



Zajímavý program celého dne přilá-
kal ke stanovištím více jak 100 dětí. 
Připraveno bylo celkem 6 sportov-

ních aktivit, při kterých dětem pomá-
haly trenérky Sport klubu Fame. Splnění 
všech šesti úkolů zabralo dětem přibližně 
hodinu, během které rodiče mohli odpo-
čívat na Floridě. Děti a  trenérky během 
sportovního odpoledne střílely ze vzdu-
chovky, dělaly správně a  pečlivě prove-
dené kotouly a tradičně také válely sudy, 
střílely na koš, házely raketou, věnovaly 
se slalomu a  přeskokům, učily se chůzi 
housenky, tedy všichni jdeme jako jeden, 
a zdokonalovaly se ve skoku z místa. 

Samozřejmě po splnění úkolů na 
všech stanovištích bylo nutné se s  létem 
řádně přivítat, proto si děti užívaly dal-
ší zábavu při doprovodném programu. 
Lektorky připravily skákací hrad, vodní 
skluzavku, balance ball, throw and catch, 
skákání přes guma, skákání v pytli, ma-
lování a další. Na děti, které byly nabité 
energií a radostí ze začínajícího léta, če-
kala také dětská diskotéka. 

Jak je evidentní program byl boha-
tý a pestrý, aby bylo o sportovce po celý 

den dobře postaráno připravily lektor-
ky z  Famu za spolupráce s  jihočeskou 
Madetou, velice výživné, nejen oku la-
hodící svačinky. Obrovským a velice pří-
jemným bonusem celé akce byl bezplat-
ný vstup, který byl možný díky finanční 
podpory obce Adamov a  Hůry. Jako 
vzpomínka na zážitkové odpoledne zů-
stala každému malému účastníkovi me-
daile a dárek. 

Počasí bylo celý den nádherné, po 
špatných předpovědí, už jsme ani nedou-
faly, že nám sluníčko zasvítí a  nakonec 
nám dělalo společnost celý den. Nebylo 
tak nutné program měnit a akce byla za-
hájená, jak bylo plánováno ve 14. hodin, 
kdy vyrazila ke stanovištím první skupi-
na a každou čtvrt hodinu na startu začí-
nala další. Pro lepší organizaci dne se ten-
tokrát zájemci na zvolený čas přihlašovali 
předem. Ačkoliv vznikl v  přihlašovací 

síti drobný problém, trenérky Sport klu-
bu na místě drobné nesrovnalosti rychle 
vyřešily a  zábava běžela celé odpoledne 
bez zádrhelu. Na závěr celého dne bylo 
od 20. hodiny ve venkovních stanech 
nachystané občerstvení a  také diskotéka 
pro dospělé. Na své si tedy během Vítání 
prázdnin přišel opravdu každý a  léto na 
Adamovské louce bylo zahájeno a  při-
vítáno, jak se patří. Závěrem shrnutí 
krásného odpoledne, chceme poděkovat 
všem zúčastněním, rodičům i  šikovným 
sportovcům, kteří se zapálením plnily 
úkoly a užívali si doprovodného progra-
mu. Už nyní se těšíme až se s vámi a dal-
šími novými tvářemi opět setkáme na 
dalších plánovaných akcí, které doufáme 
budou stejně vydařené a  přinesou nám 
všem opět nové zážitky a spousty zábavy. 
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Vítání prázdnin 
na Floridě
 Šárka Štrosová

V sobotu 27. června se na 
Adamovské louce u Motorestu 
Florida opět konala kulturně-
sportovní akce pro děti a jejich 
rodiče, kterou připravily lektorky 
Sport klubu Fame. Po úspěchu 
předcházející Indiánské stezky bylo 
očekávání účasti velkého počtu 
malých sportovců a sportovkyň 
naplněno. 

Akce se  
uskutečnila 

za finanční podpory  
obcí Adamov  

a Hůry.



Ke správnému letnímu období, patří 
nepochybně letní kino. Proto jsme 
do naší obce pozvali Kinematograf 

bratří Čadíků, který se letním promítá-
ním tzv. "na kolečkách" zabývá již mnoho 
a  mnoho let. Filmy jsme měli zajímavé, 
ale letního počasí jsme si moc neužili. 
Tak jako tak byla účast slušná a my děku-
jeme všem, kteří našli čas a  chuť a  při-
šli akci podpořit. Děkujeme také našim 
hasičům, kteří nám ve svém volném čase 
připravili něco domácího k  zakousnutí 
a  také něco teplého i  studeného k  pití. 
Občerstvení bylo skvělé. Rád bych zdů-
raznil, že veškeré náklady na promítání 
platila obec Adamov a vstupné, které bylo 
dobrovolné, bylo střádáno do poklad-
ničky a za přítomnosti pana starosty pak 
následně spočítáno a  byl vystaven ofi-
ciální protokol. Částka která se vybrala 
činila 7508  Kč a  celá byla zaslána na 
Konto Bariéry, které pomáhá postiženým 
dětem. Letní promítání v  Adamově tím 
tedy získalo přidanou charitativní hod-
notu za což jsme rádi.

  Růžena Kadounová
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Klub cyklistů „Vpřed“ v Adamově 

V Adamově založili místní občané 
už v červnu 1930 cyklistický klub. 
Překvapením je, že lidé používali 

bicykl v této době nejen na cesty do práce, 
ale i  pro zábavu. Věnovali se výletům, 
závodům a různým cyklo-společenským 
událostem. Inspirací k  tomuto článku 
byly fotografie od pana Karla Blažka 
z Adamova. Jeho děda, adamovský rodák 
Václav Blažek, byl členem Klubu cyklistů 
„Vpřed“. Stejnokroje členů klubu tvořila 
u pánů proužkovaná košile s motýlkem, 
čapka a  krátké kalhoty, dámy měly pli-
sovanou sukni. Při hledání jakýchkoliv 
informací o  tomto klubu na internetu 
jsem narazila na diplomovou práci, která 
historii cyklistů Budějovicka popisuje. 
Z  Adamova byl členem Klubu cyklistů 
Vpřed také jednatel hasičů František 
Kadlec. V  zápisu ze schůze v  roce 1931 
žádá hasiče o  zapůjčení samaritánské 
brašny na cyklistické závody.

Převzato z diplomové práce 
Bc. Evy Šulákové, Jihočeská Univerzita, 
České Budějovice, 2019

České Budějovice jsou tradičním cyk-
listickým městem. Počátek této tradice 
lze datovat rokem 1887, kdy zde vznikl 
první cyklistický klub Erster Deutscher 
Radfahrverein. Brzy následovaly další 
kluby, avšak čistě český cyklistický spolek, 
Český klub velocipedistů, vznikl až v roce 
1895. Před první světovou válkou fungo-
valo ve městě 7 různých cyklistických 
klubů, jejichž hlavní náplní bylo pořádání 
společných výletů a závodů. Mezi cyklisty 
byli v té době především členové vyšších 
společenských vrstev, neboť velociped 
byl na konci 19. století módní záležitostí 
mezi bohatšími členy společnosti s vyso-
kými pořizovacími náklady. Na počátku 
20. století se zájem zámožnějších vrstev 
obyvatelstva přesunul k  automobilům 
a motocyklům. Zároveň se snížila prestiž 
velocipedu, neboť anglické továrny zahá-
jily jejich sériovou výrobu, čímž se zredu-
kovaly jejich pořizovací náklady. Z  kola 
se tak postupně stával masový dopravní 
prostředek, jenž vzhledem k  nízkým 
pořizovacím a  režijním nákladům nej-
více využívali dělníci.

V  roce 1923 vznikl v  Českých 
Budějovicích nový Klub cyklistů Vpřed 
(dále jen KC Vpřed). Jedním ze zaklá-
dajících členů byl majitel továrny na vý-
robu kancelářských strojů Karel Matouš, 

jenž klub finančně podporoval. Stejně 
jako v  ostatních cyklistických spolcích 
(po 1. sv. válce byli v Budějovicích 4 cyk-
listické spolky), byla hlavní náplní KC 
Vpřed organizace výletů a závodních klá-
ní. V roce 1935 uspořádal KC Vpřed zá-
vod na 22 kilometrů z Českých Budějovic 
přes Koroseky do Lipí a  zpět, pořádali 
tradiční jarní a  podzimní Budějovické 
okruhy, dalšími z  řady podniků byly 
závody České Budějovice –Vodňany – 
České Budějovice a Jihočeských 115 kilo-
metrů na trati České Budějovice –Veselí 
nad Lužnicí –Jindřichův Hradec –České 
Budějovice. Většina výše zmíněných zá-
vodů se postupem času stala tradičními…

Ve 30. letech si kupovala většina lidí 
kolo z důvodu dojíždění za prací, mnoh-
dy i na splátky. V 60. letech jsem na kole, 
tak jako většina mých spolužáků, dojíž-
děla do 5 km vzdálené školy v Rudolfově. 
Neexistoval žádný autobusový spoj a jíz-
da na kole do a ze školy byla pro nás sou-
částí každého dne. V  pozdějších letech, 
podobně jako cyklistický klub Vpřed ve 
30. letech, jsme organizovali i velké cyk-
lovýlety a  ti odvážní v  roce 1970 projeli 
na kole trasu Ostrava – Č. Budějovice – 
Lipno – Praha – Český ráj. 

Dnes je cyklistika, díky kvalitním ko-
lům, příjemnou zábavou a náplní volné-
ho času i  mnohých dovolených. Kolo je 
tak i  po sto letech ideálním dopravním 
prostředkem pro poznávání zajímavých 
míst v našem okolí.

 

Kinematograf bratří Čadíků  
v Adamově  Martin Proško



  Miroslav Pelda

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 
 » Novinky z úřadu přímo do telefonu
 » Upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, 
dopravní uzavírky, atd. 

 » Pozvánky na sportovní a kulturní akce
 » Účast ve veřejných anketách

Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké 
informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Jak se zaregistrovat? 
 » Přes webovou stránku www.adamovcb.mobilnirozhlas.cz
 » Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko
 » Vyplněním přiloženého registračního letáku a předáním na úřad 
obce Adamov

Snadné nahlašování závad v obci přes obecní aplikaci 
Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také 
Systém na hlášení podnětů od občanů. Pokud na území naší obce 
narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba 
nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplika-
ci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko. My se postaráme o to, aby byla 
závada co nejdříve vyřešena!

Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší obce tvořit lepší místo 
pro život!

Petr Schicker, starosta

obec ADAMOV
chytrá obec

Vážení spoluobčané, 

spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat mo-
derně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat 
důležité informace o dění v Adamově, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
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SK Hlincovka zahájila 
přípravu na novou sezónu
Na konci prázdnin byla zahájena 

příprava na volejbalovou sezónu 
2020–2021. Všechny kategorie 

hráček se sešly na různých přípravných 
kempech. Juniorky a  kadetky v  Horní 
Stropnici a  Lišově, starší a  mladší 
žákyně ve sportovní hale na Rudolfově 
a  přípravka také v  H. Stropnici. Kemp 
v Rudolfově jsme bohužel museli přeru-
šit z důvodu uvalení karantény na druž-
stvo mladších žákyň a  na trenéry. To 
nás ale nemohlo zastavit a  tak po jejím 
skončení, jsme začali objíždět přípravné 
turnaje. 

Mladší žákyně se velice úspěšně zú-
častnily kvalifikace na Mistrovství re-
publiky mladších žákyň v Sokolově. Tuto 
kvalifikaci vyhrály a postoupily na MČR. 
Starší žákyně absolvovaly turnaj Velká 
cena Plzně. Na tomto kvalitně obsaze-
ném turnaji obsadily krásné třetí mís-
to. Dalším turnajem starších žákyň byl 
Memoriál Vymětalových ve Svitavách. 
Zde děvčata neskutečně zamakala a  vy-
bojovala první místo. Kadetky stihly 
pouze jeden turnaj ve Znojmě, za to ale 
vítězně! Juniorky si odskočily do Budějic 
na Velkou cenu a ani ony se neztratily.

Nábor  
do volejbalového oddílu 

SK HLINCOVKA

Pro všechny zájemkyně 6+ věku
Vyhlášený celorepublikový 

volejbalový oddíl
Tréninky 2 až 3 x týdně ve 
sportovní hale Rudolfov

Kontakt: Míra PELDA, 
Tel.: 736 510 917,  

e-mail: peldam@seznam.cz

Dočasná změna 
adresy Mateřské 
školy Adamov

Zahájení nového školního roku začal 
pro adamovské děti, rodiče i  pra-
covnice školky zcela neobvykle – 

v  sále kulturního domu v  Hůrách, kam 
se školka musela přestěhovat z  důvodu 
rekonstrukce střechy na budově MŠ 
a  OÚ Adamov. Přes počáteční obavy 
se děti v  novém prostředí velmi rychle 
rozkoukaly, když zjistily, že na ně čekají 
jejich oblíbené hry a hračky. 

Věřím, že čas, který prožijeme u  na-
šich sousedů bude pro všechny příjemný.

  Kamila Lukschová, ředitelka MŠ



MAPOVÁNÍ – MR 
Zpětná vazba od občanů je pro obecní 
zastupitele nesmírně důležitá a  různé 
podněty ze strany obyvatel mohou 
kvalitu života v  obci významně zvýšit. 
Posílání podnětů a  zpětné vazby smě-
rem k samosprávě je naštěstí dnes díky 
moderním technologiím extrémně jed-
noduché a bleskově rychlé. 
Naše obec je zapojena do komunikační 
platformy Mobilní Rozhlas a  občané 
tedy mohou jakýkoli problém snadno 
nahlásit přes stejnojmennou aplikaci 
v  telefonu. Vedení obce se tak o  pro-
blému dozví a  může jej okamžitě řešit. 
Řadu problémů v  obci totiž zastupitelé 
neřeší čistě z  toho důvodu, že o  nich 
neví. Hlášení občanů jsou provozova-
teli Mobilního Rozhlasu ručně kont-
rolována, upřesňována a  tříděna, takže 

k  vedení obce se dostanou skutečně 
hodnotné informace. 
Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky 
jakýkoli problém od povaleného 
dopravního značení, přes uvolněný 
poklop kanálu až po přetékající kontej-
nery, černou skládku nebo vrak auta. 
Většina telefonů již dnes má fotoaparát 
a  GPS modul, takže s  hlášením o  pro-
blému obce dostávají i fotodokumentaci 
a přesné geolokační údaje, což jim řešení 
problémů značně usnadňuje.
Nahlašování problémů skrze aplikaci se 
stává nepostradatelným prvkem chytré 
komunikace mezi občany a  efektivně 
řízenými samosprávami. Celou řadu 
podstatných problémů by občan nena-
hlásil, protože není zvyklý volat na tech-
nické služby či chodit na úřad. Takto 
bariéra osobního kontaktu odpadá 
a  problémy jsou rychle řešeny, což je 

u závad ohrožujících život nebo majetek 
klíčové. 
Aplikace ale není jen portálem pro stíž-
nosti. Občané mohou skrze Mobilní 
Rozhlas vedení obce i  chválit a  zasílat 
podněty. 
Snadné a  rychlé nahlašování problémů 
je základem chytré komunikace mezi 
občanem a obcí. Díky aplikaci Mobilní 
Rozhlas se samospráva dozví o  problé-
mech, které by se k ní jinak nedonesly, 
a  obyvatelé mají možnost snadno par-
ticipovat na zlepšování života v  místě, 
kde žijí. Zasílání podnětů je samozřejmě 
zdarma, nezabere prakticky žádný čas 
a  pro� tují z  něj všichni v  obci. Je tedy 
nesmírně užitečné. 

Zaregistrujte se i Vy na:
www.adamovcb.mobilnirozhlas.cz
a stáhněte si aplikaci do svého telefonu. 

Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas 
a je tedy schopna chytré a efektivní komu-
nikaci s  občany? Zapojte se do komuni-
kace o  dění v  obci i  vy. Zaregistrovat se 
můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní 
Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní 
obdobou klasického obecního rozhlasu. 
Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje 
možnost rozesílek SMS zpráv, hlaso-
vých zpráv a  e-mailů, čímž umožňuje 
přímou komunikaci mezi obecním úřa-
dem a  občany. Důležitá zpráva vás tedy 
zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou 
výhodou Mobilní Rozhlasu navíc je, že 
neslouží pouze k  jednostrannému infor-
mování o dění v obci, ale umožňuje vám 
také na jednotlivá sdělení reagovat. 
Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdě-
lení doručeno, ale také reakce příjemců. 
Díky tomu může obec Mobilní Rozhlas 
v  budoucnu využít i  třeba k  vytváření 
jednoduchých minireferend a průzkumů. 
Bude tedy možné v reálném čase konzul-
tovat některá rozhodnutí s  občany, což 
samosprávě umožní plánovat další kroky.
Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také 
patří Mobilní Rozhlas do skupiny chyt-
rých, tedy SMART nástrojů.

Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se 
snadno můžete zapojit i  vy. Stačí se do 
systému zaregistrovat a  nastavit si pre-
ference toho, jaké informace chcete od 
své obce získávat. Budete tak dostávat 
skutečně jen ty zprávy, které vás budou 
zajímat. Registrovat se můžete online na 
webu obec.mobilnirozhlas.cz, přes apli-
kaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného 
formuláře na svém Obecním úřadu.
Díky zapojení do systému budete moci 
od obce dostávat důležitá upozornění, 
přičemž starostové mají možnost cílit 
zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud 
například ve vaší ulici bude plánována 
odstávka, dostanete o ní informaci přímo 
na telefon v podobě SMS. Občany, kterých 
se odstávka netýká, naopak žádné zprávy 
obtěžovat nebudou. 
Kromě zpráv o  zajímavých kulturních 
akcích či praktických upozornění na 
odstávku, havárii nebo blokové čištění 
je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný 
i v případě krizových situací. Obec může 
občany varovat před nebezpečím a  záro-
veň od nich získávat zpětné reakce. Skrze 
automatizované telefonní hovory pak lze 
i třeba koordinovat dobrovolné hasiče. 
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se 
potřebné informace vždy dostaly k  pří-
jemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým 
zveřejněním informace a  jejím reálným 
doručením a přečtením ze strany občana. 
Zapojte se tedy a  ujistěte se, že Vám již 
z dění v obci nic neunikne.

Co všechno vám může nabídnout 
chytře komunikující obec

Co může nabídnout 
chytře komunikující 
obec?
 » Neunikne vám žádná důležitá 

informace, i když jste třeba 
v práci nebo na dovolené

 » Sami si volíte, jaké informace 
chcete dostávat

 »  Máte možnost se zapojit do dění 
v obci a jednoduše sdělit vedení 
svůj názor

 »  Máte šanci nahlašovat problémy 
v obci, jako je nepořádek nebo 
vandalismus, jednoduše přes 
aplikaci v mobilním telefonu. 
Aplikace je bezplatnou součástí 
platformy Mobilní Rozhlas

 »  Můžete jednoduše pomáhat 
sousedům - třeba při hledání 
ztracených věcí nebo zatoula-
ných zvířat

 »  Více peněz na důležité věci – 
Mobilní Rozhlas je levné a efek-
tivní řešení obecní komunikace

 »  Lepší znalost svých obyvatel, 
protože od nich má pravidelnou 
zpětnou vazbu



 » Nová registrace je nutná pro plné využití nového 
komunikačního systému obce

 » Nezapomeňte vyplnit: jméno, ulici bydliště, e-mail a jaké 
informace Vás zajímají, nebo si stáhněte aplikaci 
(bez ulic nemůžeme cílit informace pro Vás na míru, ...)

 » Registrujte se na webu na: 
www.adamovcb.mobilnirozhlas.cz

 » Stáhněte si aplikaci pomocí QR kódu

 » Doneste nám vyplněný registrační leták zpět. Tato možnost 
je především pro naše nejtradičnější občany, kteří nemají 
přístup k modernějším technologiím.
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Akce je pořádána k podpoře Světového dne nevidomých
Účelem této akce je přiblížit občanům svět zrakově postižených 
a zprostředkovat jim touto formou jak se žije spoluobčanům 
s tímto postižením mezi námi. 

Akce se zúčastní i členové organizace SONS České 
Budějovice, kteří účastníky seznámí s činností této 
organizace a s tím jak se jim samotným žije s tímto 
hendikepem. 

Žádáme účastníky akce, aby si z hygienických 
a bezpečnostních důvodů přinesli vlastní šátky nebo 
škrabošky na oči a rukavice. Děkujeme za pochopení.

Akce je pořádána k podpoře Světového dne nevidomých
Účelem této akce je přiblížit občanům svět zrakově postižených 
a zprostředkovat jim touto formou jak se žije spoluobčanům 
s tímto postižením mezi námi. 

Akce se zúčastní i členové organizace SONS České 
Budějovice, kteří účastníky seznámí s činností této 
organizace a s tím jak se jim samotným žije s tímto 
hendikepem. 

Žádáme účastníky akce, aby si z hygienických 
a bezpečnostních důvodů přinesli vlastní šátky nebo 
škrabošky na oči a rukavice. Děkujeme za pochopení.

 Mezinárodní řád Křižovníci s červeným 
    srdcem-společenství sv. Cyriaka

 Obecní úřad Adamov

 Sbor dobrovolných hasičů Adamov

 SONS - Sjednocená organizace nevidomých 
    a slabozrakých České Budějovice

CHŮZE POSLEPU V TERÉNU
si dovolují pozvat děti, mládež i dospělé z Adamova a okolí na akci

do obce Adamov na 
louku pod Koniperkem

dne 10. 10. 2020 
od 14.00 hodin

SVĚTOVÝ DEN 
NEVIDOMÝCH 

– MEZINÁRODNÍ 
DEN BÍLÉ HOLE

KAŽDÝ SI BUDE MOCI VYZKOUŠET 
CHŮZI POSLEPU A DALŠÍ 
DOVEDNOSTI



  Martin Proško

  Martin Proško
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Zakoupení defibrilátoru

Zastupitelstvo obce jednomyslně 
schválilo zakoupení automatic-
kého externího defibrilátoru AED. 

Předání a  zaškolení proběhlo na obec-
ním úřadě za přítomnosti členů zása-
hové jednotky hasičů. AED bude zatím 
k dispozici na obecním úřadě a bude pří-
tomen i  na všech společenských akcích. 
Po dokončení multifunkční budovy, jejíž 
výstavba již započala, bude umístěn na 
její vnější zdi. Za účelem seznámení se 
s přístrojem, plánujeme odborné školení 
pro veřejnost. O  termínu vás budeme 
informovat. Nikdo z  nás nechce AED 
nikdy použít, ale kdyby se podařilo díky 
němu zachránit jen jeden lidský život, tak 
to byla dobrá investice. 



S létem 2020 jsme se v Adamově a Hůrách rozloučili po našem. Děkujeme 
za účast i přes nepřízeň počasí a věříme, že jste si to užili. Děkujeme 
také všem, kteří s akcí jakkoliv pomohli a děkujeme samozřejmě i všem 

účinkujícím. Hlavní skupina Queenie nezklamala a  odvedla profesionální 
práci, ale výborně nám zahrála i  rocková legenda Kraken. Loučení pak 
skvěle zakončily Rodinný Klenoty. Celou akcí nás provázel moderátor David 
Kovařík, který také odvedl profesionální práci. Děkujeme také všem sponzo-
rům a partnerům, kteří nám finančně nebo i jinak pomohli s realizací. Bez 
nich bychom to měli těžší. Velmi spokojeni jsme byli i s firmou Gastronom1, 
která nám skvěle zajistila kompletní občerstvení. Tuto akci již tradičně pořá-
dají obce Adamov a Hůry společně.

Auböck s.r.o.
ČEVAK a.s.
ENVISAN-GEM, a.s.
DETAIL PROJEKT s.r.o.
Montela s.r.o.
ALFAinvest s.r.o.
G-PROJECT s.r.o.
NEUBAUER & PARTNER s.r.o.,  
advokátní kancelář
HRaKOstav s.r.o.

OK Signistav s.r.o.
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.
HESPERIA s.r.o.
StiBus s.r.o.
Lika – obce s.r.o.
UNISKAP s.r.o.
HV autodoprava s.r.o.
Stavitelství Matourek s.r.o.  
dopravní a inženýrské stavby

SPONZOŘI A PARTNEŘI AKCE „LOUČENÍ S LÉTEM V ADAMOVĚ 2020“
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Rozloučení 
s létem 2020

  MARTIN

 Martin Proško



  Růžena Kadounová   Michal Tříska, Jana Roučková
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T ěšili jsme se na krásnou přírodu a to 
nás nezklamalo. Brdy jsou oázou 
klidu a  protikladem přeplněných, 

turisticky atraktivních míst. Na malé 
ploše lesa jsou vedle sebe stromy různého 
stáří a  střídají se jehličnaté s  listnatými. 
Lesní cesty lemují aleje listnatých stromů 
i  modřínů a  vše vypovídá o  letité, peč-
livé práci tamních lesníků. Naši návštěvu 
jsme dobře načasovali. Začátkem čer-
vence kvetou na pasekách a  podél cest 
náprstníky a  vzduch je prosycen vůní 
kvetoucích lip. Louky u Padrťských ryb-
níků se modrají od rozkvetlých kosatců 
sibiřských a  okraje asfaltových cest 
lemují nízké, žluté kvítky rozchodníků. 
Brdy jsou také zásobárnou pitné vody 
pro okolí. Četné nově opravené studánky 
občerství návštěvníka přímo u  cesty. 
Asanace prostoru od nevybuchlé munice 
probíhá postupně a  na mnoha místech 
jsou umístěny cedule o  zákazu vstupu 
mimo cestu. Dlouhé lesní cesty jsou na 
křižovatkách dobře popsány svými názvy 
a označeny turistickými značkami. Přesto 
„ mapy.cz“ v mobilu jsou dobrým pomoc-
níkem. Možnost občerstvení návštěvníků 
se nachází v okrajových obcích vně býva-
lého vojenského prostoru. To je možná 
také důvod, proč na lesních cestách 

potkáte jen minimum lidí. Brdy nejsou 
pro každého, ale kdo hledá krásnou pří-
rodu, zdravé lesy, klid a zpěv ptactva, je 
toto místo ideální.

 Cestování je nejen o  poznávání, ale 
také o setkání se zajímavými lidmi. Právě 
jsme se občerstvovali v  předzahrádce 
místní hospody v  Obecnici, když přijel 
mladý pár cyklistů. Byli nápadní tím, že 
měli v  cyklosedačkách dvě maličké děti 
a vozík s praporkem za kolem plný veš-
kerého živobytí svědčil o  tom, že jsou 
na daleké cestě. Po krátkém zastavení 
v místní hospůdce pokračovali dál ve své 
cestě. Po návratu z Brd o pár dní později 
nevěřím svým očím. Tito cyklisté, kte-
ré jsme nedávno viděli v  Brdech, jedou 
kolem naší chalupy v  Jelmě po mod-
ré značce od Borku směrem na Lišov. 

Vzájemně jsme se poznali a  žasli nad 
neuvěřitelným setkáním. Vyprávěli, že 
jedou na kolech (ne elektro) z  Ústí nad 
Labem napříč republikou. Mají na tento 
výlet 14 dní. O víkendu vyrazili z Ústí, ve 
středu jsme je potkali v Brdech, pak přes 
Blatnou, Sedlice a v sobotu jeli lesem od 
Borku přes Jelmo směrem na Lišov. Bylo 
14 hod odpoledne a ještě ten den měli za 
cíl Chlum u Třeboně. Nejhorší zážitek za-
tím měli ten, když se přes Brdy přehnal 
v  noci silný vítr a  déšť, který probudil 
tehdy i  nás, ubytované v  penzionu. Oni 
spali jen pod celtou v Lázu u hřiště, když 
to začalo. V blízkosti byla autobusová če-
kárna. Tam přenesli spící děti, uložili je 
na lavičky a v čekárně přečkali do rána. 
Obdivuhodná je jejich odvaha cestovat 
s  takto malými dětmi a  neméně obdi-
vuhodný je jejich sportovní výkon. Před 
rozloučením cyklisté z  Ústí nad Labem 
pochválili pěknou jihočeskou krajinu 
i  naše hezké libníčsko-jelemské okolí 
s rybníkem v údolí.

Protože situace ohledně koronaviru 
se stále nelepší, bude i  nadále vhodněj-
ší daleko necestovat a  navštívit klidná 
místa v  našem okolí, kde už jsme třeba 
v  minulosti byli, ale která mohou pře-
kvapit i dnes. Takovým klidným místem 
s minimem lidí je opravený a v letošním 
roce zpřístupněný areál poutního mís-
ta Nejsvětější Trojice u  Trhových Svinů. 
Sympatická dívčina nám samotným (jiní 
návštěvníci zde nebyli) se zájmem vy-
právěla o  historii i  současném využití 
barokní památky. Druhé z  děvčat nám 
dokonce zahrálo na chrámové varhany, 
jak jinak než barokní skladbu od Johanna 
Sebastiana Bacha. Takováto setkání vždy 
člověka pohladí po duši a povzbudí.

Ohlédnutí za létem
Kvůli koronaviru v letošním roce mnozí z nás nejeli do zahraničí, ale zvolili cestování po Česku. My jsme se rozhodli 
poznat naší nejmladší CHKO Brdy, a to jako cyklisté. CHKO Brdy byla vyhlášená teprve v roce 2016 a vznikla na 
části bývalého vojenského újezdu. Po kůrovcové kalamitě v libníčských a jelemských lesích jsme už po dva roky 
v našem okolí obklopeni převážně suchými stromy, holými pasekami a občas zbylým listnáčem.

South Bohemia Classic 

Ve dnech 4. a  5. září 2020 jsme se 
zúčastnili jedenáctého ročníku 
mezinárodní setinové rallye vete-

ránů South Bohemia Classic. Rallye 
odstartovala v  pátek odpoledne z  česko-
budějovického náměstí nejstarším vozi-
dlem Jaguar SS 3.5 Litre DHC z roku 1939 
a  celkově startovalo přes 150 vozidel, ne 
všechna zvládla dojet celkově 476 km 
do cíle. Trať vedla krásnými lokalitami 
jižních Čech, přes Hlubokou, Týn nad 

Vltavou, Vitějovice, Lhenice do Českého 
Krumlova a  Dolní Vltavice, odkud se 
startovalo druhý den. Sobotní trasa 
vedla přes Frymburk do Velešína, odtud 
na Třeboňsko, projíždíme Lišovem na 
Borovany a  zpět přes Kaplici do Dolní 
Vltavice. Cestou zažíváme skvělou divác-
kou atmosféru, rozmazlování soutěžících 
různými dobrotami a  hlasitým povzbu-
zováním. Soutěž vrcholí na kaplickém 
náměstí Grand Prix Kaplice, úvodní jízdu 

parádně zajel závodník Jan Kopecký se 
Škodou 130 RS. Počasí nám i  divákům 
přálo, o  zážitky nebyla nouze a  jet spo-
lečně s legendami značek jako např. MG, 
Mercedes-Benz, Austin Healey, Chevrolet, 
Porsche, De Tomaso, Innocenti, Cadillac, 
DeLorean, Maserati, Dodge, Alfa Romeo, 
Triumph či Ferrari byl neobyčejný záži-
tek. Děkujeme, posádka vozu Škoda 120 
LS za Korpet Racing Team.
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Se třídou 2.C, školní rok 2019/2020, 
jsem strávila 2 nelehké školní roky. 
Již během 1. pololetí v  1. ročníku 

mezi mnou, rodiči a dětmi začal vznikat 
přátelský vztah. S  příchodem 2. polo-
letí jsme společně uspořádali úžasnou 
masopustní veselici, která, jak se poz-
ději ukázalo, byla zároveň rozloučením 
se na několik měsíců. Můj 16 – letý syn 
onemocněl akutní leukemií. Konec škol-
ního roku mi dal příležitost uspořádat 
společné setkání a  poděkovat tak všem 
za ohromnou podporu. Jelikož mi rodiče 
vždy se vším ochotně pomáhali, nabídla 
mi paní Lenka Bicková zorganizovat 
setkání na Královském Vrchu - Koniperku 
v  Adamově. Vyšel nám vstříc i  starosta 
Adamova pan Petr Schicker, který zajistil 
provozní věci – pivní sety na stolování, 
stany a  přívod elektřiny. Všichni jsme 
měli radost ze setkání a věřili jsme, že se 
po červencové transplantaci kostní dřeně 

brzy do školy vrátím. Osud byl však nemi-
losrdný a můj syn zemřel. S dětmi jsem se 
setkala až v únoru 2020, v 2. pololetí dal-
šího školního roku. Hledala jsem v práci 
útěchu a  snažila se najít chuť do života. 
Opět přišel masopust a  s  ním po roce 
naše masopustní setkání, které bylo ten-
tokrát zahaleno do stínu smutné události. 
Přesto jsme měli všichni velkou radost, 
že se potkáváme. Osud nám však opět 
nepřál a v březnu kvůli COVIDU zavřeli 
školu. Poslední týdny školního roku jsem 
strávila s  „vyvolenými“ 12  dětmi, zby-
tek dětí zůstal doma na distanční výuce. 
Nešlo se rozejít bez rozloučení, proto 
paní Bicková opět oslovila pana starostu 
Schickera a  my se tak mohli naposledy 
sejít na Královském Vrchu. Tentokrát 
se na sebe nejvíce těšily děti, protože se 
od března jako ceká třída nesešly. Pan 
starosta opět zajistil zázemí pro akci. 
Čepovalo se pivo, pro děti jsme měli 

limonádu a džus, na louce se pekly špe-
káčky a stoly se zaplnily dobrotami, které 
přichystaly maminky dětí. Paní Bicková 
se postarala i o kávu pro dospělé. Bylo to 
krásné odpoledne, které zůstane, tak jako 
další setkání, v našich vzpomínkách.

Bylo mi ctí potkat se a  poznat tak 
úžasné a srdečné rodiče a děti. Ráda bych 
touto cestou chtěla poděkovat panu sta-
rostovi Schickerovi za jeho ochotu.

 Marie Jakubcová – učitelka třídy

Děti se rozloučily  
s paní učitelkou
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Dne 21. 6. jsme se zúčastnili s našimi 
dětmi první letošní hasičské sou-
těže v  Hamru na Třeboňsku. Ve 

starší kategorii jsme soutěžili se dvěma 
družstvy a v mladší jsme měli jedno druž-
stvo. Mladším se nezadařilo a umístili se 
na 10. místě s  časem 45,98 vteřin. Starší 
nám naopak udělali radost. Po základ-
ním kole se umístili na 1. a 3. místě s časy 
16,67 a  17,78 vteřin. Ve finálovém roz-
běhu získali opět 1.místo a 2.místo s časy 
17,81 a 20,31 vteřin.
Další hasičská soutěž byla v  Plavsku. 
Přijeli jsme na ni s jedním starším druž-
stvem a  jedním mladším družstvem. 
Starší předvedli krásný čas 15,60 vteřin, 
ale pro nesešroubované sací vedení měli 
neplatný pokus. Mladší děti skončily 
druhé s  časem19,75 vteřin. Tato soutěž 
byla 27. 6.2020.
Další klání mladých hasičů bylo 4. 7. 
v Roseči u J. Hradce. Jednalo se o noční 

soutěž na kterou jsme přijeli obhajovat 
1. místo se starším družstvem a 2. místo 
s  družstvem mladším. S  mladšími jsme 
měli neplatný pokus pro zaseknutou 
půlspojku na „céčkovém“ vedení. Starší 
své umístění z loňského roku obhájili.
Naše soutěžní štace pokračovala 
Lišovským dvojbojem, který jsme absol-
vovali jen s  jedním starším družstvem 
chlapců. Tento dvojboj se skládal ze dvou 
disciplín a  to štafety 4 x 60 m s překáž-
kami a  požárním útokem. Štafetu jsme 
dokončili na 5. místě a  požární útok na 
místě 2..Vzhledem k tomu, že se soutěže 
účastnila soutěžní špička z okresu České 
Budějovice, byli jsme velmi příjemně 
překvapeni, že jsme se celkově umístili na  
2. místě. Tak dobrý výsledek jsme 
opravdu nečekali. 
Dne 8. 8. jsme jeli na soutěž do Hrdějovic, 
která se konala na fotbalovém hřišti. Naše 
starší družstvo dětí trefilo pravý terč 

Hasičská sezóna 2020

Sezóna požárního sportu 2020, byla jako každá jiná činnost také ovlivněna pan-
demií COVID-19, ale zas takové aby se nic nedělo to nebylo. Naši dobrovolní 
hasiči s respektem bezpečnostních opatření a v souladu s vládními nařízeními se 
i přes pochmurnou dobu rizika nákazy účastnili několika soutěží, které se usku-
tečnily a  nebyly zrušeny v  souvislosti s  koronavirem. Níže najdete sumarizaci 
jejich výsledků, které nebyly vůbec špatné ba naopak. Za jejich činnost a odhod-
lání jim nepochybně patří naše poděkování.

Martin Proško

v čase 14,60 vteřin, ale ten levý se bohužel 
trefit nepodařilo, protože se nám uvolnila 
„béčková“ hadice což jsem v  kategorii 
dospělých už viděl, ale u dětí ještě nikdy. 
Bohužel se to stalo zrovna u těch našich. 
Mladší družstvo nám udělalo 
radost 3. místem s  časem 
29,94 vteřin.
Další soutěží v  požár-
ním útoku byla soutěž  
22. 8. v Libníči dopoledne 
a v Miletíně odpoledne.

Dopoledne se umístili naši mladší 
na 5.  a  starší na 2. místě. Odpoledne 
v  Miletíně mladší 2. místo a  starší také 
2. místo.
Dolní Žďár u J. Hradce nás pozval na dět-
skou soutěž v požárním útoku. Do každé 
kategorie jsme přihlásili jedno družstvo.
Udělali nám ohromnou radost, protože 
obsadili dvě 1. místa. Mladší dosáhli času 
20,87 vteřin a  starší dosáhli svůj vůbec 
nejlepší čas 14,86 vteřiny.
Naší poslední soutěží byla účast 19. 9. 
v  Úsilném, kde se soutěžilo v  požárním 
útoku na dvě kola. První kolo na svou 
mašinu a druhé kolo na společnou mašinu. 
V mladších dětech jsme měli jedno druž-
stvo ve starších dvě. Jednotlivá umístění 
se sčítala a  pak na konci se vyhlašovalo 
umístění celkové. Mladší děti na svou 
stříkačku dosáhly časem 20,98 na 2.místo 
a  se společnou mašinou časem19,48 na 
místo 1. Celkově získaly skvělé 1.místo. 
Ve starších dětech jsme měli družstva 
dvě a to Adamov 1 a Adamov 2. Adamov 
1 se na svou mašinu umístil na 2.místě 
s  časem 19,92 vteřin a  na společnou na 
3 místě s  časem 24,30 vteřin. Celkově 
v  soutěži dosáhl 2.místo. Adamov 2 
pro který to byla úplně poslední sou-
těž v dětské kategorii, dosáhl 1.místo na 
svou mašinu s  časem 14,58 vteřin a  na 
společnou stříkačku 1.místo s  časem 
20,33 vteřin. Celkově tedy 1.místo. Nutno 
podotknout, že na tento typ stroje závo-
dili vůbec poprvé ve své hasičské histo-
rii a  dosažené skvělé výsledky jsou tím 
pádem o to cennější. Tato soutěž se nám 
velice povedla. Tři družstva, tři medaile 
z  toho dvě zlaté a  jedna stříbrná. Také 
končící starší družstvo dosáhlo vůbec 

svého nejlepšího času v  požár-
ním útoku což je čas14,58 vte-
řin. Myslím, že máme být na co 
pyšní a  je vidět, že pravidelný 
a poctivý trénink se pak v praxi 
vyplatí. Děkuji všem dětem 
i dospělým za účast na soutěžích 
a  za všechen volný čas, který 
do toho museli investovat. Tato 
nutná daň, kterou musíme obě-
tovat nás drží pohromadě a dává 
naší činnosti smysl. Vážím si 
toho. Ve zpravodaji najdete 
leták, který zve k nám do sboru. 
Budeme rádi, když přihlásíte své 
děti a nebo i sebe. Máme zájem 
o nové členy jak z  řad dětí, tak 
i  dospělých. Nebojte se nás 
kontaktovat.

 Karel Dvořák, velitel SDH
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18. 10. 2020
Start V 11.00 Hod.

Amatérský závod motocyklů cs výroby do 50 ccm

nad Adamovem

FICHTL CUP
SERIE

Poskytujeme – mechanické a karosářské 
práce, stříkání podvozku a dutin 

automobilu, servis pneu, příprava na 
STK, oprava elektoinstalace, odtah 

automobilů, zákaznický servis 24 hodin. 
Ke každému zákazníkovi chováme 

individuální přístup podle jeho potřeby.

OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL A PNEU 
V ADAMOVĚ

Tel: 602 101 635


