
ADAMOVSKÝ 
Z P R A V O D A J

- DUBEN 2004 -

Otvírání studánek
(úryvky z proslulé kantáty Bohuslava Martinů na slova Miloslava Bureše)

I studánky chtějí být čisté
tak jako děti vy jste:

i jim se stýskalo už po jaru.
Nejedna studánka malá

se o pramínek bála, 
aby nezapadla do kalu
a do bahna, do kamení,

tak jako člověk do soužení,
ani trochu vláhy by v ní nezbylo.

Vždyť každá studánka v lese
na hladině nebe nese,

kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo!

…Studánka mluví ústy královničky:
Vítám tě, sasanko, na břehu.
Vím, přišla jsi ještě po sněhu.

Už jsou pryč zlý doby,
i lidé si ze mne naberou do nádoby.

Jsem čistá jako zrní stříbrný,
byli by beze mne jako bez luny.

Královnička poklekla na šátek rozprostřený,
ponořila džbánek do stříbrné pěny,

pak do všech světa stran vodu vylila…
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Zprávy z radnice
Informace o volbách do Evropského parlamentu

Vstupem České republiky do Evrop-
ské unie k 1. květnu 2004 vznikne au-
tomaticky občanům České republiky 
občanství Evropské unie, a tím i právo 
volit své zástupce do zastupitelského 
orgánu Evropské unie - Evropského 
parlamentu. Poslanci Evropského par-
lamentu jsou voleni na dobu 5 let.

Volby do Evropského parlamentu se 
budou na území České republiky konat 
ve dnech 11. a 12. června 2004. Dne 
11. června 2004 (pátek) se bude hla-
sovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 12. června 2004 ( sobota) se bude 
hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Občan České republiky má právo 
volit ve volbách do Evropského par-
lamentu na území České republiky za 
předpokladu, že

- nejpozději druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a

- nevznikla u něj překážka ve výkonu 
volebního práva.
Překážkou ve výkonu volebního 

práva, pro kterou nelze hlasovat, je 
zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
(infekční onemocnění) nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům.

Občan jiného členského státu Ev-
ropské unie má na území České repub-
liky právo volit, pokud alespoň druhý 
den voleb dosáhl 18 let a je po dobu 
nejméně 45 dnů veden v evidenci oby-
vatel podle zák.č.133/2000 Sb., tj. má na 
území ČR pobyt.

Podmínkou výkonu volebního 
práva ve volbách do Evropského par-
lamentu je zápis státního občana ČR, 
který má právo volit (dále jen volič), 
do seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu. Tento seznam 
vede pro město Adamov Městský úřad 
Adamov, odbor matrika a evidence 
obyvatel. Nejpozději 40 dnů přede 
dnem voleb (2. května 2004) zane-
se městský úřad do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamen-
tu údaje ze stálého seznamu voličů. 
Tímto způsobem je každý občan Čes-
ké republiky, který má právo volit ve 
volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky, zapsán au-

tomaticky do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. Vzhledem 
k tomu, že volební zákon neumožňu-
je dopsání voliče do výpisu ze sezna-
mu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu ve dny voleb ve volební 
místnosti, bylo by účelné, aby si voliči, 
v případě pochybností, ověřili svůj 
zápis ve stálém seznamu voličů vede-
ném obecním úřadem pro všechny dru-
hy voleb na území ČR, nebo nejpozději 
do 12. května 2004 pro tyto volby do 
Evropského parlamentu. 

Občan jiného členského státu 
Evropské unie je do tohoto seznamu 
zařazen, jestliže o to nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 2. května 2004, 
u obecního úřadu požádá a doloží sku-
tečnosti, které jsou pro vedení seznamu 
voličů pro volby do Evropského parla-
mentu potřebné.

Závažné upozornění:
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze 

seznamu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu, okrsková volební komi-
se dle zákona hlasování neumožní, po-
kud nehlasuje na voličský průkaz ! 

Volič může hlasovat v jakékoli voleb-
ní místnosti na území České republiky, 
pokud hlasuje na voličský průkaz.

Voličský průkaz vydává obecní úřad 
voliči, který je u tohoto obecního úřa-
du zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu a nebude 
moci nebo nehodlá volit ve volebním 
okrsku, pro který je tento seznam ve-
den. Volič, který je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parla-
mentu, může požádat o vydání volič-
ského průkazu již v současné době, a to 
písemným podáním opatřeným ově-
řeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb 
(27. 5. 2004 do 16.00 hodin) příslušné-
mu obecnímu úřadu, tj. Městský úřad 
Adamov. Volič může samozřejmě po-
žádat v téže lhůtě u příslušného obec-
ního úřadu o vydání voličského průka-
zu osobně, potom není třeba, aby byl 
jeho podpis úředně ověřen, neboť pří-
slušný pracovník, kterému volič žádost 
předává (v Adamově odbor matrika 

a evidence obyvatel městského úřadu) 
nahlédnutím do platného průkazu (OP, 
pas) totožnost voliče ověří. Obecní úřad 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb 
(27. 5. 2004) předá voličský průkaz 
osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, nebo jej voliči zašle.

Všechny další podstatné informace 
pro občany budou průběžně v souladu 
se zněním zákona zveřejňovány prostřed-
nictvím úřední desky, případně v dalším 
vydání Zpravodaje, prostřednictvím Info-
kanálu či plakátovacích ploch.

Zabezpečením úkolů spojených se 
zajištěním voleb do Evropského parla-
mentu byly v Adamově pověřeny sta-
rostem města:

- Tajemnice Městského úřadu v Ada-
mově paní Miroslava Svědínková, 
DiS., tel. 516 446 111.

- Ved.odboru sociálních věcí Městské-
ho úřadu v Adamově paní Libuše 
Špačková, tel. 516 446 611.

- Za seznam voličů a vydávání volič-
ských průkazů je odpovědna paní 
Lenka Maláková, tel. 516 446 621.
Na tyto osoby se můžete obrátit se 

svými případnými dotazy a připomín-
kami. 

INFORMACE
O platbách místních poplatků na 

rok 2004
Upozorňujeme občany na již splatné 

místní poplatky:

Komunální odpad (SS 1337002004) 
Sazba poplatku pro fyzickou osobu 

za rok je 450 Kč. Splatnost poplatku za 
1. pololetí do konce měsíce března.

ZAHRÁDKY (SS 1012213104)
Splatnost poplatku do konce ledna.

POPLATEK ZA PSA (SS 1341002004)
Splatnost místního poplatku do kon-

ce března 2004. Činí-li více než 250 Kč 
ročně, platí se ve dvou splátkách tj. do 
konce března a do konce srpna.

Místní poplatky můžete uhradit 
v hotovosti na pokladně MěÚ Adamov 
v úřední hodiny nebo na účet města č. 
19-1360055309/0800. 

Při úhradě poplatků bankovním pře-
vodem udávejte vždy výše uvedené 
specifické symboly !

Variabilní symbol slouží k identifikaci 
Vaší osoby jako plátce poplatku.
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Upozornění 
Upozorňujeme občany, že v případě 

nevyzvednutí písemnosti do 15 dnů 
od uložení na poště Adamov, považuje 
se poslední den této lhůty za den do-
ručení (dle § 17 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků).

Pokud si příjemce nemohl vyzved-
nout písemnosti na poště během 15 
dnů z důvodu, že se v místě bydliště 
delší dobu nezdržoval nebo z jiných dů-
vodů, má možnost si je osobně převzít 
na odboru ekonomickém Městského 
úřadu Adamov.

Nevyzvednutím se příjemce vzdává 
možnosti odvolaní v dané lhůtě a roz-
hodnutí potom nabývá právní moci.

Dále upozorňujeme občany, že vy-
máhání úhrad místních poplatků pro-
střednictvím soudního exekutora je 
pro dlužníka v konečném součtu velmi 
drahou záležitostí (např. u dluhu ve výši 
pouhých 300,- Kč zaplatí dlužník cca 
6 tis. Kč). 

 Odbor ekonomický

Otázky pro …
Lenku Wellovou, členku městského za-

stupitelstva za KDU-ČSL, 46 let

Dnem 1. dubna nabývá účin-
nosti nový zákon O rybářství č. 99/
2004. Podle § 20 odst. 2 může vy-
dávat rybářské lístky pouze MěÚ 
Blansko.

Poděkování
Městská policie Adamov děkuje žá-

kům Základní školy v Adamově na ulici 
Komenského Michalu Pešovi a Tomáši 
Havránkovi, že dne 20. 3. 2004 pomohli 
strážníkům MP najít a identifikovat psy-
chicky nemocného muže, který byl ne-
bezpečný nejen sobě, ale i svému okolí.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme:

11.03. Margareta Valentová, 88 roků, 
Komenského 1

3.03 Leopold Školař, 70 roků, Komen-
ského 19

12.03. Jiří Kozohorský, 82 roků, Pod 
Horkou 10

12.03. Josef Novák, 70 roků, Komen-
ského 9

13.03. Františka Kolářová, 70 roků, 
Fibichova 31 

15.03. Božena Bauerová, 85 roků, 
Dvořákova 5

16.03. Vlasta Fialová, 86 roků, Petra 
Jilemnického 14

20.03. Mária Stloukalová, 70 roků, 
Sadová 23

27.03. Ladislav Radkovič, 75 roků, 
Sadová 7

28.03. Juro Michlík, 83 roků, Dvořá-
kova 4 

Blahopřejeme k sňatku:
20.03.2004 Miroslav Svědínek - Miro-

slava Petlachová

Úmrtí:
05.02.2004 Josef Vopátka, roč. 1923, 

Komenského 
21.02.2004 Emilie Rutová, roč. 1914, 

Hybešova 

Vás znají adamovští občané spíše 
jako ženu aktivní v oblasti sportu. Co 
Vás vedlo k tomu, abyste kandidovala 
v komunálních volbách?

Důvody byly dva.
Za prvé: Místo na kandidátce KDU-

-ČSL mi bylo nabídnuto lidmi, kteří 
dlouhou dobu ovlivňovali moje děti, 
a tím celou naši rodinu a navzájem 
jsme se znali. Tuto nabídku jsem brala 
jako poctu.

Za druhé: KDU-ČSL byla vždy mým 
favoritem při všech volbách, a tak 
jsem to považovala za vyjádření svého 
smýšlení.

Moje zvolení do zastupitelstva mě 
překvapilo a tak trochu zaskočilo. Ale to 
už se netýká této otázky.

Téměř rok a půl máte možnost 
ovlivňovat dění ve městě a snažit se 
prosazovat priority volebního pro-
gramu KDU-ČSL. Můžete nám říci co 
upřednostňujete?

Jednou z priorit KDU-ČSL je prefe-
rence rodiny s dětmi. Proto bych se 
snažila upřednostňovat tuto část oby-
vatel, i když konkrétních otázek k řešení 
v této oblasti není mnoho. Nehlasovala 
jsem například pro zrušení vyhlášky, na 
základě které dostávali rodiče příspě-
vek na narozené dítě. Myslím si, že to 
byla konkrétní možnost, při které si lidé 
uvědomovali, že pro ně Město Adamov 
dělá něco navíc.

Osobně podporuji kulturu a sport. 
O kulturu se velice dobře stará MKS, 
jehož činnost financuje město. Lidé 
nemusí sedět každý den doma – stačí 
si jen vybrat. Podívejte se na plakáto-
vací plochy – někdy se tam plakáty na 
všechny akce téměř nevejdou.

I pro oblast sportu vyčleňuje město 
prostředky, i když sport je zatím po fi-
nanční stránce pro město Popelkou.

Neodmyslitelně k sobě patří spoje-
ní starostka Lenka Wellová a TJ Sokol. 
Jak spojujete tuto práci s posláním 
v zastupitelstvu města?

Pokud je to nutné, hájím v zastupitel-
stvu zájmy TJ Sokol Adamov. K Sokolu 
mám za prvé citový vztah, protože vypl-
ňoval moje dětství a mládí, i když tehdy 
tato organizace neexistovala. Ale gym-
nastiku, kterou jsem dělala, vedli „staří“ 
sokolové. A na základě jejich výchovy 
jsem se stala cvičitelkou a jsem jí dosud. 
Za druhé mám nyní povinnost se o tuto 
organizaci v Adamově starat.

Město Adamov a zastupitelé hledají 
cesty, jak podporovat obě sportovní 
organizace a jak řešit otázku rozvoje 
sportu v Adamově.

Na co jsme se nezeptali.
Chci jen vzkázat adamovským obča-

nům, že Adamov je naším domovem, 
a proto bychom se k němu měli hezky 
chovat. A pak taky to, že než začneme 
něco kritizovat, tak bychom si měli 
uvědomit, že hodně věcí zaleží na nás. 
Přeji všem lidem v Adamově úspěch ve 
všech oblastech jejich života.
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MKS připravilo:
4. – 11. dubna 2004 Společenské 
centrum na Komenského ul. č.6

Výstava –„OBRAZY ZE DVOU SVĚTŮ“– 
Lubo Kralicek (USA)

6. dubna 2004 MKS 17.30 hodin
VELIKONOČNÍ VEČER PRO SEBE

14. dubna 2004 MKS 17.30 hodin 
vstupné: 15 Kč

Večery horizontů – tentokrát: 
IGOR FORGÁČ – PŘÍRODNÍ ŠPERKY 

RUMUNSKA

15. dubna 2004 MKS 9.15 hodin 
vstupné 20 Kč

Dopoledne s pohádkou – BOBO 
divadlo Jihlava – O PRINCEZNĚ 

BARBORCE

18. dubna 2004 . MKS 17.00 hodin 
vstup volný

setkání zájemců o poznávání Bible 
- BIBLICKÁ HODINA

19. dubna 2004 MKS 17.30 hodin 
vstupné 50 Kč

JARNÍ ZPÍVÁNÍ U CIMBÁLU s Jiřím 
Helánem, Jožkou Šmukařem, Petrem 

Olivou a Liborem Pantůčkem

23. dubna 2004 
autobusový zájezd – návštěva výstavy 

FLORA OLOMOUC

Připravované zájezdy do divadla:

3. 4. 2004 Praha
muzikály Excalibur a Bídníci

odjezd autobusu: v  8.00 h. od pekárny
v  8.10 h. z Adamova III

8. 4. 2004 Brno – „Šelepka“ začátek 
ve 20.00 h. 

Večer se Zdeňkem Troškou
odjezd autobusu: v 18.50 h. od ZŠ 

Komenského
v 18.55 h. od nádraží ČD
v 19.00 h. z Adamov III

15. 4. 2004 Brno – Divadlo Bolka 
Polívky začátek v 19.00 h.

Semafor Praha - Život je náhoda 
v obnošený vestě

odjezd autobusu: v 17.50 h. od ZŠ 
Komenského v 18.00 h. z Adamova III

18. 4. 2004 Brno – divadlo Radost 
začátek v 10.00 h.

pohádka pro nejmenší diváky 
O Šípkové Růžence

Odjezd autobusu: v 8.55 h. od ZŠ 
Komenského v 9.05 h. z Adamova III

25. 4. 2004 Brno – Mahenovo divadlo 
začátek ve 14.00 h.

opereta Veselá vdova
odjezd autobusu: ve 13.00 h. od ZŠ 

Komenského ve 13.10 h. z Adamova III
Zájemci o uvedená představení se 

mohou hlásit přímo v MKS Adamov, 
nebo na č.t. 516 446 590 (můžete 
zanechat vzkaz na záznamníku se 

spojením na Vás).

Informace z MKS
Poněvadž byla v týdnu od 22. do 26. 

března t.r. městská knihovna z důvodu 
stavebních úprav uzavřena, dochází ke 
změně termínu pro „amnestii upomí-
nek“ a uzávěrky výtvarné soutěže. 

Knihy můžete vrátit bez úhrady po-
platku za jejich pozdní vrácení až do 
9. dubna 2004. Stejný termín platí pro 
uzávěrku výtvarné soutěže.

Mateřské centrum Adámek 
Schůzky zájemců o mateřské cen-

trum se konají v úterý vždy od 9.30 
hodin. Pokud je připravena vycházka 
apod., sejdou se maminky před budo-
vou MKS.

V úterý 6. dubna 2004 můžete spo-
lečně zdobit kraslice (vyfouklá vajíčka 
s sebou). Program připravila Štěpánka 
Čížková.

Sběrové akce Klubů důchodců
Termín sběrové akce v Adamově I je 

2. dubna 2004 (pátek) od 8.00 hodin. 
V Adamově III bude sběrová akce 

probíhat v úterý 6. dubna 2004 od 
10.00 hodin.

Výbory obou KD žádají adamovské 
občany, aby svázaný sběr připravili 
v uvedené dny před své domy.

Terezka Jurnečková vítězkou finále 
MISS ŽABKA

Letos poprvé se mohla děvčátka, 
která navštívila dětský karneval pořáda-
ný MKS Adamov 21. února 2004, zúčast-
nit soutěže MISS ŽABKA. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích podle věku, a to před-
školní věk a od 6 do 12 roků. Opravdu 
náhodou (děvčata se představovala jen 
křestními jmény) se vítězkami obou ka-
tegorií staly sestry Karolínka a Terezka 
Jurnečkovy. Obě postoupily do finále, 
které probíhalo v brněnské ZOO v ne-
děli 21. března. 

Jak mi sdělila Terezka, do finále po-
stoupilo celkem dvacet děvčat – de-
set z první a deset z druhé kategorie, 
všechna z Brna a okolí. Na finále sou-
těže se musely Terezka i Karolínka při-
pravit, poněvadž je čekaly tři soutěžní 
disciplíny.

V první z nich bylo úkolem soutěžích 
představit se porotě a zaujmout ji svým 
vystupováním. Druhá disciplína byla 
tzv. volná – děvčata si mohla připra-
vit cokoliv. Terezka zpívala píseň Lucie 
Bílé „Vokurky“. Jak se to tak někdy stává, 
i tentokrát zazlobila technika a Terezka 
musela píseň zpívat bez hudebního 
doprovodu. Přesto se její zpěv porotě 
velice líbil. Při třetí disciplíně – malé 
módní přehlídce si děvčata připravila 
krátké vystoupení v kostýmu a musela 
o něm pohovořit. Poněvadž Terezka do-
jíždí několikrát týdně do baletu do Brna, 
připravila si kostým baletky. 

Chvíli, kdy probíhalo hodnocení po-
roty, vyplnila i nám známá brněnská 
skupina Kaskadéři. A potom již bylo při-
praveno vyhlášení vítězů. Postupovalo 
se vyřazováním od 10. místa. Přáním 
nejen Terezky bylo umístit se co nejlé-
pe. Radost po vyhlášení absolutní vítěz-
ky, kterou se stala Terezka, byla obrov-
ská. Není také divu, protože pro vítěz-
ku byla připravena řada krásných cen. 
Obrovský plyšák Myšák, kosmetická 
kabelka, poukázka na hračky v hodno-
tě 1.000 Kč dle vlastního výběru, dárek 
od skupiny Kaskadéři apod. Tu největší 
cenu – zájezd do Disneylandu si losova-
ly vítězky obou kategorií. A protože Te-
rezce přálo štěstí, čeká ji v létě návštěva 
ráje všech dětí. 

Také Karolínka dosáhla výborného 
umístění – byla na pátém místě.

Chceme oběma děvčátkům i touto 
cestou poblahopřát k jejich úspěchu 
a i do budoucna jim přejeme hodně 
štěstí! 

Předprodej jízdenek
Předprodej jízdenek na MHD Ada-

mov v měsíci dubnu 2004 bude probí-
hat v pátek 30. dubna 2004 v budově 
ZŠ Komenského v době od 7.30 do 8.00 
hodin a v MKS Adamov od 13.00 do 
17.00 hodin. V MKS si můžete v uvede-
ném čase nechat vystavit také průkaz-
ku na MHD.
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Pozvánka na výstavu
Lubo Kralicek (USA) - Obrazy ze dvou světů

 Projekt HOLOCAUST
Dne 27. 1. 2004 jsme si připomněli 

Den památky obětí holocaustu a pre-
vence zločinů proti lidskosti.

Slovo holocaust pochází z řeckého 
pojmu ,, úplně spálený “ a vztahuje se 
k obětování ohněm. Ale žádnou, byť se-
beděsivější, oběť starověku nelze srov-
nat s vyhlazováním evropských Židů 
Němci v letech 1935-1945. Je to jedna 
z nejostudnějších epizod dějin lidstva. 
Němci se pokoušeli vyhladit řadu dal-
ších etnických skupin. Například cikány 
nebo Slovany. Během asi 10 let zemřelo 
téměř 6 miliónů Židů masově a s ne-
popsatelnou krutostí v koncentračních 
táborech. Vyhlazovány byly i židovské 
děti, pro které byly zřizovány zvláštní 

,,továrny na smrt “.
K této příležitosti si žáci devátých 

a jeden žák osmé třídy připravili v prů-
běhu února projekt doplněný různými 
scénkami a ukázkami toho, jak to v této 
době asi vypadalo.

A tak se na pódiu sešla židovská 
rodina, nacista, ale také se povídalo 
o lidských právech a svobodách. Pro-
jekt představili všem žákům 2. stupně 
naší školy.

Určitě to bylo zajímavé poučení pro 
všechny žáky, kteří celý projekt shlédli.

Mnohé z nás to donutilo k zamyšlení, 
jak bychom my obstáli v době, kterou si 
připomínáme jen v hodinách dějepisu.

Proto se už teď těšíme na další pro-
jekty, které nám přiblíží okamžiky z his-
torie lidstva.  MACULÍK

Setkání poezie v Adamově 

Ve výstavní síni Společenského cen-
tra v Adamově, ulice Komenského 6, 
bude v neděli 4. dubna zahájena vý-
stava obrazů českého rodáka Lubomíra 
Králíčka, který od roku 1961 žije a tvoří 
v USA. Slavnostní vernisáž se uskuteční 
v 16.00 hodin. Výstavu uvede Oldřich 
Klobas a PhDr. Jaroslav Budiš. V pro-
gramu vernisáže vystoupí koncertní 
pěvkyně Věra Bakalová a klavírista Fran-
tišek Kratochvíl. Pro cestu na vernisáž 
je možno využít pravidelný spoj MHD 
s odjezdem z Adamova III v 15.30, od 
nádraží v 15.36, od železniční stanice 
Adamov zastávka v 15.40 hodin. 

Známý americký výtvarník a restau-
rátor českého původu Lubomír Tomáš 
Králíček představuje na svých obra-
zech dva světy, které ovlivnily jeho 
život a tvorbu. Prvním je New York, 
kde dříve žil a také krajina, kde žije 
nyní – hory Catskills. Druhým světem 
je místo, kam se, po pádu režimu v ro-
ce 1989, rád a často vrací – Krkonoše 
a Beskydy. 

Lubomír Králíček se narodil v roce 
1924 v Brně. Vystudoval výtvarnou vý-
chovu a zeměpis na Masarykově uni-
verzitě, kde byli jeho učiteli významní 
umělci Eduard Milén, František Hlavica, 
František Doubrava a Vincenc Makov-
ský. Byl politicky pronásledován, od-
souzen za protistátní činnost a strávil 
řadu let v komunistických žalářích 
a táborech. Po propuštění pracoval v ci-
helně, jako zedník i čistič oken. V roce 
1961 se mu a jeho přátelům zdařil dra-
matický útěk v nákladním automobilu 
přes zabezpečené hraniční pásmo do 
Rakouska. Následně pak odcestoval 
do USA. Zde pracoval jako restaurátor. 
Jeho rukama prošlo na 8 tisíc obrazů, 
včetně děl francouzských impresionis-
tů. Na počátku devadesátých let byl 
v naší republice rehabilitován a na Ma-
sarykově univerzitě obdržel čestný titul 
doktora přírodních věd.

Promítací síň naší školy na Komen-
ského ulici se 25. února stala na celé od-
poledne recitačním sálem, v němž více 
než třicet žáků předneslo divákům ver-
še českých i světových autorů. Byli to ti 
nejlepší z jednotlivých tříd a pro porotu 
nebylo určitě snadné rozhodnout, kdo 
získá „palmu vítězství“. Nejmenším re-
citátorům všichni drželi palce, aby na 
pódiu nezapomněli své verše, a když 
náhodou někoho přemohla tréma, po-
rota i diváci jim pilně napovídali. Nej-
více se líbila básnička Metro pro krtky 
v podání Petra Svobody z 2.A. Žáci tře-
tích až devátých tříd se utkali ve třech 
věkových kategoriích a ti nejlepší z nich 
předvedou své umění v okresním kole 
recitační soutěže.

Vítězem v I. kategorii žáků 3.-5. roč-
níků se stala Terezka Jurnečková ze 3.A, 
která nás v básničce Michala Černíka 
Vzpomínka na pravěké doby vrátila do 
pravěku mezi mamuty. Bára Kotlánová 
získala první místo ve II. kategorii žáků 
6.-7. tříd přednesem lyrické básně Dík 
od Ivana Skály. V nejstarší III. kategorii 
žáků 8.-9. tříd zvítězila Bára Suková, kte-
rá si zvolila formu písňového textu od 
Karla Plíhala Špína.

Pro ty, kteří se toho dne umístili „na 
bedně“ byly připraveny diplomy, knižní 
odměny a sladkosti. Ostatní určitě po-
těšil potlesk diváků a zjištění, že :..“tro-
cha poezie nikoho nezabije“...

D. Hodaňová

Od počátku svého pobytu v New 
Yorku se Lubomír Králíček věnoval také 
vlastní tvorbě. Od roku 1972 je členem 
Salmagundi Club New York, nejstaršího 
profesionálního klubu malířů ve Spoje-
ných státech. Vystavoval ve výstavních 
síních města i státu New York, je nosi-
telem celé řady ocenění. Ve své tvorbě 
se věnuje především krajinomalbě, ve 
které zachycuje na plátno už zmíněné 
dva světy.

Výstava ve Společenském centru 
potrvá do 13. dubna a bude otevřena 
od 13.00 do 17.00 hodin. Po telefonické 
domluvě na č.tel. 516 446 590 je možná 
návštěva i v jinou dobu.

PhDr. Jaroslav Budiš



6 7

Slova pro povzbuzení…

Galerie osobností
Emil Tuč

INZERCE:

Koupím byt 1-2+1 v Adamově. Tel. 
605 903 800

Pronajmu na 1 rok částečně zařízený 
družstevní byt 3+1 v Adamově na Ptači-
ně. Kontakt 724 237 655, 603 328 615.

Malby – nátěry, Tomáš Fabičovic, 
Adamov, nabízí veškeré malířské a na-
těračské práce, venkovní nátěry fasád 
a jiné. Tel. 607 762 168

Půjčky – úvěry
-hotovostní, účelové, na bydlení, 

podnikatelské. Kontakt 777 773 603, 
516 446 603

Přijďte si s námi zacvičit aerobik!
Každé pondělí – posilování s gumou, 

středa – pro začátečníky, čtvrtek – aero-
bik mix, vždy od 18.45 do 20.00 hodin 
v tělocvičně ZŠ Ptačina. Cena 18 Kč. Tě-
šit se na Vás budou Aneta a Lenka.

Farní úřad  oznamuje:
že s platností od 5. dubna t.r. budou 

začínat večerní bohoslužby v úterý, 
čtvrtek a pátek vždy v 18 hodin.

Na Květnou neděli 4. dubna 2004 
začne mše v 9.00 hodin před kostelem 
požehnáním jarních květů.

Na Zelený čtvrtek 8. dubna bude ve-
černí mše v 18.00 hodin, po ní utichnou 
zvony až do sobotního večera. Na Velký 
pátek, den postu, budou velkopáteční 
obřady také v 18.00 hodin Na Bílou 
sobotu začnou velikonoční obřady ve 
20.00 hodin před kostelem žehnáním 
ohně a světla. Na Velikonoční neděli 
je mše svatá v 9.00 hodin a zazpívá 
při ní Adamovský chrámový sbor. Na 
Velikonoční pondělí bude mše svatá 
(z folklorních důvodů) již v 7.00 hodin. 
S přáním pěkných Velikonoc

Jiří Kaňa, farář 

V dubnu uplyne pět let od úmrtí ada-
movského občana pana Emila Tuče. Je 
to vhodná příležitost připomenout si 
jeho život v Galerii osobností. 

Emil Tuč se narodil v Brněnci 27. října 
1923. Vystudoval Reálné gymnázium 
v Boskovicích a později ještě průmys-
lovou školu železniční, která už nasmě-
rovala celý jeho profesní život. Jako 
absolvent nastoupil k československým 
drahám 1. září 1943. Po válce Emil Tuč 
pracoval na různých železničních stani-
cích jako výpravčí. V říjnu roku 1961 byl 
jmenován přednostou železniční stani-
ce v Poličce, kde působil až do 1. března 
1970. K tomuto datu přešel z rodinných 
důvodů do Adamova, kde nastoupil 

jako náčelník železniční stanice. Zde 
působil 13 let až do odchodu do důcho-
du, tedy do 27. října 1983.

Práce náčelníka byla v té době velmi 
náročná v důsledku probíhající rekon-
strukce trati do České Třebové, častých 
výluk apod. V Adamově se Emil Tuč za-
pojil do veřejné práce. V roce 1971 byl 
zvolen poslance MěNV za obvod Ada-
mov II. Poslancem byl opětovně zvolen 
i v ve volbách v letech 1976 a 1981 (to 
už za obvod Adamov I, kam bylo nádra-
ží se strážními domky začleněno). Pan 
Tuč měl nejrozsáhlejší volební obvod 

– kromě jiného do něj spadaly všech-
ny strážní domky od Babic až po Nový 
hrad včetně rodinných domků za tratí 
a ulice Hradní. Pro svůj poctivý přístup 
k práci a dobrý vztah k lidem se stal 
členem městské rady a současně před-
sedou sboru pro občanské záležitosti. 
Zúčastňoval se vítání občánků, působil 
při oddávání nových manželských párů 
a do paměti adamovských občanů se 
vtiskla jeho procítěná loučení se spo-
luobčany.

Po odchodu do důchodu změnil 
pan Tuč se svojí manželkou adresu 

V rámci slavení narozenin, svátků, vý-
ročí a dalších podobných událostí při-
chází ke slovu téměř vždy různé dárky. 
Ty ovšem nedostávají jen lidé. Kdo má 
doma nějaké to zvíře, které považuje víc 
než za hlídače nebo myšilova, ale i za ja-
kéhosi přítele, určitě pochopí. Bývají to 
totiž i oni, domácí mazlíčkové, kterým 
jsme ochotni připravit dárek, malou 
mlsnou pozornost a se spokojením pak 
sledovat jejich vděčnou reakci. 

Přitom mě ale napadá: Jestliže od 
nás obdrží dárky kromě lidí dokonce 
domácí kočky, kanárci, rybičky nebo psi, 
tak z jakého důvodu si téměř ani ne-
všimneme dalších živých tvorů ve vol-
né přírodě? Z jakého důvodu se od nás 
nedočká během roku malé pozornosti 
třeba divoká zvěř, ptáci nebo rostliny, 
oč jsou méněcenní než domácí zvířata? 

Možná proto, že o nás nestojí, a nebo že 
nám nebudou vděčně hledět do očí za 
kus masa nebo zrní…

Jsme ale opravdu takoví, že umí-
me dělat radost jen těm, od kterých 
se můžeme dočkat vděčnosti a nebo 
dokonce splátky? Jestli je to tak, jsme 
na tom špatně. Jestli ne, potom to mů-
žeme dokázat. Zkusme právě teď na 
jaře obdarovat přírodu kolem nás tím, 
že z jejích lesů, strání a zákoutí posbí-
ráme vše, čím jsme ji my, lidé, přes 
zimu stačili „obdarovat“. Nedočkáme 
se vděku spokojených zvířat a možná 
ani vděku nechápavých lidí. Dočkáme 
se ale určitě šťastného svědomí, že 
jsme dokázali dát dárek nejen našim 
blízkým, nejen domácím mazlíčkům, 
ale i těm neznámým živým tvorům 
kolem nás.

– z nádražního bytu se přestěhoval do 
družstevního bytu na Ptačině. Později, 
v roce 1991 se Tučovi přestěhovali do 
Blanska, kde žije jejich starší dcera. Emil 
Tuč zemřel 18. dubna 1999. V paměti 
adamovských občanů zůstává jako 
dobrý a pracovitý člověk, který vykonal 
mnoho dobrého pro město, adamov-
ské občany i ve prospěch železniční 
stanice v Adamově.

Miroslava Kejíková, Jaroslav Budiš
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Cvičení pro veřejnost 
TJ Sokol Adamov pořádala v únoru 

Cvičení pro veřejnost, které bylo orga-
nizováno z popudu Nadace prof. Vej-
dovského (nadace starající se o nevi-
domé děti), TJ Sokol Olomouc a Moniky 
Žídkové (Miss ČR 95 a Miss Europe 95). 
Akce měla dva cíle: za prvé umožnit 
všem přijít si zacvičit a podívat se, co se 
u nás v hodinách dělá a za druhé měla 
charitativní cíl, protože všichni zúčast-
nění byli požádáni o příspěvek pro Na-
daci prof. Vejdovského.

Požádala jsem o spolupráci děvčata, 
která v ZŠ na Ptačině cvičí aerobik. Ta 
mi velice ochotně vyhověla, a tak jsme 
do našich cvičení pozvaly adamovskou 
veřejnost. Píšu veřejnost, ale předpoklá-
daly jsme, že se na nás přijdou podívat 
a zacvičit si s námi hlavně dívky a ženy, 
které jinak cvičit nechodí. Do cvičení 
aerobiku přišly mimo stálé cvičenky 
dvě ženy, které oslovila naše pozvánka, 
a já jim za jejich zájem i příspěvek pro 
nadaci děkuji. 

Na naše cvičení jsem se docela tě-
šila, připravovala se a měla jsem taky 
trochu trému, jak naše cvičení společně 
zvládneme. A pak přišel čtvrtek 12. 2. 
a tréma ze mne rychle spadla, protože 
v tělocvičně byly opět známé tváře, kte-
ré chodí cvičit pravidelně. Žádná nová 
žena si zacvičit nepřišla kromě náčelni-
ce Sokola Heleny Kokrdové a mé dcery. 

Asi se o cvičení nedozvěděly, protože 
plakáty o této akci zůstaly na Městském 
úřadě nevyvěšeny a informace byla jen 
na Infokanále. Nebo každá chodí cvičit 
někam jinam, nebo si cvičí doma, nebo 
vůbec necvičí a je jim dobře, nebo se 
bojí neznámého a nebo taky známé-
ho, nebo se jim prostě nechce. Ale to 
nechám na každé ženě zvlášť, aby si 
zdůvodnila, proč nemůže nebo nechce 
pohnout svým tělem a proč si nemůže 
vyčlenit pravidelně třeba jednu hodinu 
týdně, kdy prostě půjde z domu a bude 
se věnovat pohybu. Můj hrubý odhad 
je, že pravidelně na Ptačině cvičí tak 50 
žen – počítám 20 v aerobiku, 10 v józe, 
10 ve cvičení Sokola pro ženy a 10 ve 
cvičení Věrné gardy. Není to málo? Ko-
lik je na Ptačině žen a dívek? Já vím, že 
nemůžu nikoho do cvičení nutit a taky 
nechci. Vím taky, že všem nemohou 
vyhovovat cvičení v Adamově, a proto 
chodí cvičit do Brna nebo do Blanska. 
Jenom se tak zamýšlím nad současným 
stavem. Myslím si, že pohyb a návštěva 
jakékoli sportovní aktivity život obohatí, 
přinese nové zážitky, pocity, přispě-
je k obohacení duše i těla. Já za sebe 
mohu říct, že bez pohybu a bez pocitu 
sounáležitosti k malé skupině lidí, kteří 
se scházejí, aby si zacvičili, by byl můj ži-
vot chudší a méně veselý. Tak snad nám 
to ještě nějakou dobu vydrží.

Ty dívky a ženy, které dne 11. a 12. 
února cvičily, věděly, že toto cvičení 
je trošku zvláštní než jindy tím, že vy-
jadřujeme solidaritu se skupinou zra-
kově postižených lidí, a to tím, že na 
ně myslíme a taky malým finančním 
příspěvkem.

A teď se vrátím k druhému cíli akce 
Cvičení pro veřejnost, a tím byla chari-
tativní činnost, neboť výtěžek ze vstup-
ného byl věnován Nadaci prof. Vej-
dovského, a to ve prospěch zrakově 
postižených dětí. Tato část akce se nám 
vydařila, protože Adamov mohl přispět 
nadaci částkou 1 110 Kč. Svůj příspěvek 
dali i ti, kteří se přímo akce Cvičení pro 
veřejnost nezúčastnili. Vybrané částky 
jsou následující:

Aerobik......................................... 290,-
Sokol - ženy................................ 330,-
Sokol - Věrná garda ................. 370,-
Sokol - Volejbal ........................ 120,-.
Cvičení s Monikou bylo letos poprvé, 

ale zřejmě ne naposledy. Pořadatelé 
chtějí organizovat tuto akci každo-
ročně a tak jako u Běhu Terryho Foxe, 
prostředky získané z této akce budou 
věnovány na pomoc potřebným.

Děkuji cvičitelkám aerobiku Lence 
Střelcové a Anetě Šmídové za ocho-
tu spolupracovat při této akci. Děkuji 
všem, kteří věnovali příspěvek pro zra-
kově postižené děti.

Lenka Wellová, TJ Sokol Adamov

Firma SDP ŠVÉDA, s.r.o.
PROVÁDÍME PRO OBČANY I PRO FIRMY TYTO DRUHY PRACÍ:

-  stavební práce a střechy
-  klempířské, pokrývačské, tesařské, natěračské, zámečnické, zednické, 

práce horolezeckou technikou a práce s motorovou pilou
-  dílenské práce: zámečnické, klempířské, drobné stolařské
-  další stavební práce: sádrokartony, půdní vestavby, stavby RD, zateplovací 

systémy, byt. jádra, aj.

INFORMACE A OBJEDNÁVKY NA ADRESE:
fa SDP ŠVÉDA, 67905 Křtiny 208, tel./fax 516 439 306, mob: 602 766 714 

email: SDPSVEDA@quick.cz 
www.SWEB.cz/SDP-SVEDA
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Výsledky fotbalového oddílu TJ Spartak Adamov

Piňo Cup 2004
Občanské sdružení TUKAn pořá-

dá pro děti od 7 do 14 let

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 
UHŘÍNOV 2004

Termín: 
29. 7 -  14. 8. (17 dní)

Místo: 
Uhřínov (5 km od Velkého Meziříčí)

Cena: 
3.000 Kč

Odjezd: 
Boskovice, Blansko, Adamov

Ubytování ve stanech s podsadou 
vybavených molitany a dekami.

Vlastní spacák nutný!

Základna má vlastní srub s jídel-
nou a kuchyní, umývárnu, sprchu s 
teplou vodou. V programu nebude 
chybět celotáborová hra, soutěže, 
turnaje, dětský karneval, koupání, 
netradiční olympiáda nebo výlety 
do okolí.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
Stanislav Tůma

Osvobození 10, Adamov
Tel. 723 882 254, 

http://tukani.webpark.cz

Dne 13. 3. 2004 se uskutečnil Dětský 
sportovní den pod záštitou místosta-
rosty města Adamova pana Stanislava 
Korábka. Ve fotbalových kláních mlad-
ších přípravek se nakonec z prvenství 
radovali hráči ČKD Blansko. 

Výsledky TJ Spartak Adamov
Adamov – SK Slatina 1 : 0
Schimmerle
Adamov – SK Tuřany 0 : 0 
Adamov – MKZ Rájec-Jestřebí 0 : 0
Adamov – ČKD Blansko 0 : 5

Nejlepší střelec: Lukáš Pernica, ČKD 
Blansko

Nejlepší hráč: Dominik Flachs, TJ Spar-
tak Adamov

Nejlepší brankář: Milan Brychta, ČKD 
Blansko

Konečná tabulka turnaje:
1. ČKD Blansko
2. SK Slatina
3. SK Tuřany
4. TJ Spartak Adamov
5. MKZ Rájec-Jestřebí

TJ Spartak Adamov reprezentovali: 
Martin Kuchař, Jan Čepa, Dominik Ne-
uman, Vítězslav Pilát, Jan Sivera, Dan-
ny Babík, Patrik Schimmerle, Vojtěch 
Pfeffer, David Střelec, Dominik Flachs, 
Martin Hemzal, Tomáš Kos a Terezie 
Jurnečková.

Dne 20. 3. 2004 byl v rámci oslav 
ke 40. výročí povýšení obce Adamov 
na město odehrán turnaj starších pří-
pravek. Jeho garantem se stal ing. Jaro-
slav Bernášek, starosta města Adamova. 
Turnajové klání za účasti 4 mužstev 
bylo odehráno 2-kolově, systémem 
každý s každým.

Konečná tabulka turnaje:
1. OFS Blansko – výběr 93
 6 6  0 0 17 : 1 18
2. Tatran St. Lískovec
 6 2 1 3  4 : 13  7
3. TJ Spartak Adamov
 6 1 2 3  6 : 9  5
4. SK Brno-Slatina
 6 1 1 4  5 : 9  4

Ve sportovní hale Sokola Adamov se 
uskutečnil v sobotu 28. února 11. ročník 
sokolského turnaje ve futsale.

Zúčastnilo se 8 mužstev – 5 ada-
movských, Bělá u Staré Paky, Hodonín 
a Beercastle Blansko.

Mužstva byla rozdělena do dvou 
čtyřčlenných skupin, kde hrál každý 
s každým 2x10 minut. Loňští finalisté 
Soko Piňo a Junioři, kteří letos hráli 
pod jiným názvem Zababatým, byli 
nasazeni. Za vítězství byly 3 body, re-
míza 1 bod.

Výsledky: 
Sk. A body skore

Zababatým  2 1 0 7 6:2
Bělá  1 1 1 4 4:4
Drtič  1 1 1 4 4:4
Hodonín  0 1 2 1 2:6

O pořadí na 2. a 3. místě rozhodly 
penalty.

Sk. B body skore
Sokol Piňo  2 1 0 7 10:2
Ajeto  2 1 0 7 7:2
Trosky  1 0 2 3 7:12 
Beercastle  0 0 3 0 2:10

O 7. místo vyhrál na penalty Hodo-
ním nad Beercastlem 2:1.

O 5. místo porazily Trosky Drtič 3:2.
O 3. místo remizovala Bělá s Ajetem 

1:1, na penalty vyhrálo Ajeto 2:1.
Ve finále se stejně jako loni střetl 

Sokol Piňo s týmem Zababa. Ten vyhrál 
v poměru 2:1, když oplatil týmu Piňo 
loňskou porážku 0:2.

Celkové pořadí:
1. Zababatým
2. Sokol Piňo
3. Ajeto
4. Bělá u Staré Paky
5. Trosky
6. Drtič
7. Hodonín
8. Beercastle Blansko

Závěrem patří poděkování sponzo-
rům, kteří věnovali na turnaj hodnotné 
ceny. Jsou to: restaurace Farinka-Hartl, 
Pivní pomoc Adamov, Bufet Nejezchle-
bová a Kupková, firma Anri-Pilitowš-
tí, firma Luna-Buchtovi a restaurace 
u Baťáka.


