
ADAMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

BŘEZEN 2005

Už jsme ten půst odbyli,

velkonoc se dočkali.
 Z Čech
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Přehled významých
dotací, které město
Adamov v posledních
letech obdrželo

Intenzifikace ČOV, Adamov
Podání žádosti v r. 2001, reali-

zace a čerpání r. 2002 – r. 2004

– 33 936 000 Kč

Poskytovatel: Státní fond život-
ního prostředí

Udržení akceschopnosti JSDH
města Adamov, oprava gará-
žových vrat požární zbrojnice,
výstroj a výzbroj pro JSDH
Podání žádosti v r. 2003, realiza-

ce a čerpání r. 2004 – 200 000

Kč

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Regenerace panelového sídliš-
tě Adamov – Horka I. etapa
Podání žádosti v r. 2004, reali-

zace r. 2004 a r. 2005, čerpání

r. 2004 – 4 492 000 Kč

Poskytovatel: Ministerstvo pro
místní rozvoj

Rekonstrukce a modernizace
soustavy CZT Adamov
Podání žádosti v r. 2003, přizná-

ní dotace r. 2003, realizace a čer-

pání zatím neproběhlo

38 625 600 Kč

Poskytovatel: Státní fond život-
ního prostředí

Oprava ohradní zdi na starém
hřbitově v Adamově
Podání žádosti v r. 2004, realiza-

ce a čerpání r. 2004 – 20 000 Kč

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Rekonstrukce budovy MěÚ
Podání žádosti v r. 2003, realiza-

ce a čerpání r. 2004 – 700 000

Kč

Poskytovatel: Ministerstvo financí

V roce 2005 město zažádalo,
či bude žádat o dotace na akce:
Regenerace panelového sídliš-

tě Adamov – Horka II. etapa

Dokončení opravy ohradní zdi na

starém hřbitově v Adamově

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Oprava komunikace, inženýr-

ských sítí a veřejného osvětlení

na ul. Fibichova

V minulém čísle adamovského

zpravodaje jsme vás informovali

o nezávadnosti pitné vody, kterou

dodává společnost ADAVAK, s.r.o.

Adamov do veřejného vodovodu

v Adamově. Zaměstnanci kontrol-

ního orgánu Krajské hygienické

stanice Jihomoravského kraje

Brno, územního pracoviště Blan-

sko, provedli státní kontrolu na vo-

dovodní síti v Adamově. Odebrali

celkem 5 vzorků pitné vody v růz-

ných částech veřejného vodovo-

Výsledky rozboru pitné vody
du a vzorky podrobili analýzám

v rozsahu mikrobiologických, krá-

cených i úplných rozborů. Ze závě-

rečného protokolu o provedené

státní kontrole citujeme následují-

cí: Všechny rozbory ve sledova-
ných parametrech vyhověly
ukazatelům vyhlášky č. 252/
2004 Sb., kterou se stanoví hy-
gienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody.

Jiří Charvát, jednatel

Vážení občané,
začátkem roku 2004 požáda-

lo město Adamov o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu na
podporu regenerace panelo-
vých sídliš�. Na základě naříze-
ní vlády č. 494/2000 Sb. ze dne
18. prosince 2000 jsou uprave-
ny podmínky poskytování dota-
cí ze státního rozpočtu na úpra-
vy zaměřené na regeneraci stá-
vajících panelových sídliš�, kte-
rou je jejich přeměna ve více-
účelové celky a všestranné zlep-
šení obytného prostředí. Dota-
ce není určena na opravy byto-
vých panelových domů. Na zá-
kladě předloženého projektu
„Regenerace panelového sídliš-
tě“ byla přidělena městu dotace
ve výši 4 492 000,– Kč od Minis-
terstva pro místní rozvoj v Pra-
ze. Čerpání dotace je vázáno
pouze na financování úprav, na
které byla poskytnuta, a to na
lokalitu Horka.

Začátkem září 2004 začaly
probíhat stavební práce spoje-
né s projektem „Regenerace pa-
nelového sídliště“. Práce byly
rozděleny na několik částí. Dů-
ležitou stavbou bylo provést od-
vodnění povrchů komunikace
před bývalým SOU a internátem
a v okolí řadových garáží. Deš-
�ová kanalizace byla zaústěna do
hlavního kanalizačního řadu pro
oblast Horka. Současně s výše
uvedenými pracemi probíhala
výstavba bezbariérového přístu-
pu, na který navazuje nový chod-
ník vedle komunikace vedoucí
k objektu bývalého internátu.

Tím se zpřístupnilo celé území
maminkám s dětmi, starým lidem
a imobilním osobám.

Koncem roku 2004 byly zre-
alizovány dílčí části díla „Rege-
nerace panelového sídliště“ –
1. etapa.

Dokončení stavebních prací
bude probíhat do konce května
2005. U bezbariérového přístu-
pu (rampa) budou dokončeny
terénní úpravy v jeho okolí, včet-
ně úpravy zábradlí a madel tak,
aby vše odpovídalo platné legis-
lativě. Plocha při severní části
objektu na ul. Komenského 6, za
novou zastávkou MHD, bude
zapravena a vyčištěna. Obsluž-
ná komunikace směrem ke kou-
pališti bude proti gravitačním vo-
dám zabezpečena příčnými svo-
dy. Povrch bude dokončen v ži-
vičném provedení. Po ukončení
úprav povrchů komunikací bude
provedeno vodorovné značení
parkovacího stání na ulici Ko-
menského. Zpevněné plochy
před garážemi v jednotlivých
sekcích vyjma V. sekce jsou dle
projektu realizovány zámkovou
dlažbou z důvodu soudržnosti
pojezdové plochy, jednoduchosti
při opravě inženýrských sítí ve-
doucích pod zpevněnou plo-
chou, částečné propustnosti po-
vrchu v zámcích, kterou by
živičný povrch vylučoval ve stá-
vajících složitých odvodňova-
cích poměrech.

Věříme, že po dokončení celé
akce dojde ke zkvalitnění bydle-
ní této oblasti Adamova.

Odbor ekonomicko
majetkový a stavební
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MHD je jejím členem ing. Roman
Pernica a dalšími členy jsou Jitka
Králíčková a Vladimír Vanc.
Můžete nám přiblížit pracovní
náplň komise?

Nejvíce činností vykonává ko-
mise ve spojitosti s MHD v Adamo-
vě. Její členové připravují návrhy
jízdního řádu městské autobuso-
vé dopravy a řeší připomínky a stíž-
nosti občanů. V oblasti vlakové
a linkové autobusové dopravy při-
pomínkují jízdní řády Českých
drah a dopravců, kteří zajiš�ují lin-
kovou dopravu našeho regionu.

Komise se schází většinou je-
denkrát za měsíc, v případě po-
třeby i častěji.
V roce 2003 rozhodlo Městské
zastupitelstvo o začlenění naše-
ho města do Integrovaného do-
pravního systému JMK, mimo
MHD. Po kladných zkušenostech
okolních měst (Blanska a Brna)
projednala Městská rada návrh
komise na její začlenění do IDS
a předkládá jej k projednání Měst-
skému zastupitelstvu. Můžete
proto ještě jednou ve stručnosti
nastínit čtenářům k jakým změ-
nám v cestování dojde?

V současné době si musí ces-
tující zakoupit zvláš� jízdenku na
MHD (jednotlivou, měsíční nebo
čtvrtletní) a další jízdenku na do-
pravu linkovými autobusy nebo vla-
ky. V Blansku a v Brně může jíz-
denku integrované dopravy pou-
žít dále i k dopravě městskou hro-
madnou dopravou. Nesmí ale za-
pomenout, že region, kde platí
IDS, je rozdělen na tarifní pásma
a podle toho si musí zakoupit jíz-
denku příslušné ceny.

Pokud zastupitelstvo navrhova-
nou změnu schválí, použije cestu-
jící stejnou jízdenku již v MHD
v Adamově, následně ve vlaku
a ještě třeba na MHD v Blansku či
Brně, nebo naopak. Tímto dojde u
cestujících k nemalému usnadně-
ní cestování a k finanční úspoře.

Každá mince má však svůj rub
a líc. Stejně to platí i při začlenění
MHD do Integrovaného dopravní-
ho systému JMK. Cestující, kteří
budou i nadále využívat pouze
MHD a jsou zvyklí si kupovat mě-
síční nebo čtvrtletní jízdenku, za-
platí za ni víc než doposud.

Druhým problémem, o kterém
vím od občanů města, a to přede-
vším těch starších, je obava, že
se nebudou umět správně zorien-
tovat v mapě IDS JMK a nebudou
umět zvolit správný druh jízdenky.
S tímto problémem jim však, v pří-
padě začlenění do IDS, pomohou
řidiči autobusů.

A právě z tohoto důvodu by se
měli občané zúčastnit jednání
Městského zastupitelstva, kde
budou moci rozhodnutí zastupite-
lů svými věcnými připomínkami
a argumenty ovlivnit. Svoje dota-
zy a připomínky pro dopravní ko-
misi mohou zaslat na městský úřad
nebo se s nimi obrátit přímo na
členy komise.

Pokud zastupitelé návrh schvá-
lí, stane se městská hromadná do-
prava součástí IDS JMK od 1. 7.
2005.
Jaký je Váš názor na úroveň
cestování?

Úroveň a kultura cestování je
jedním z pravidelných bodů jedná-
ní komise. Cestující by uvítali, kdy-
by spoje, které přepravují děti do
školy, byly označeny jako „školní
autobusy“. Toto však neumožňuje
zákon. Navíc by tyto spoje nemohli
využívat jiní cestující. Víme, že
v době mezi sedmou a osmou ho-
dinou jsou spoje plné. Proto byl
původní jízdní řád doplněn spojem,
který je určen pro přepravu dětí do
školy, a proto zastavuje až na Hor-
ce (není to však školní autobus).
Zbývající dva spoje jsou určeny
i pro ostatní cestující.
Další otázkou, kterou se komise
určitě zabývá, je chování žáků
a mládeže v prostředcích hro-
madné přepravy.

Ano, a v tomto úzce spolupra-
cujeme s ředitelstvím školy i řidiči
MHD.

Rovněž připomínky a stížnosti,
které jsou komisi tlumočeny pro-
střednictvím písemných stížností
nebo přes členy komise, řešíme
při našich jednáních nebo ihned
telefonicky s provozovatelem MHD.

Znovu musím připomenout, že
každá připomínka nebo stížnost
musí obsahovat den, hodinu a pří-
padně číslo spoje. Chceme-li urči-
tý problém nebo stížnost řešit ope-
rativně, potom je nutné, aby ji ces-
tující nahlásili co nejdříve. Výsle-
dek šetření je následně stěžova-
teli oznámen.
Zmínil jste se, že komise připra-
vuje jízdní řády MHD. Co je při
jejich sestavování pro Vás prvo-
řadé?

ZEPTALI JSME SE:
Stanislava Korábka,
předsedy dopravní komise Města Adamov

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme:
1. 2. Jarmila Volfová, 80 roků

Opletalova 32
3. 2. Robert Červený, 75 roků

Družstevní 9
6. 2. František Chloupek, 81 rok

Komenského 25

7. 2. Vlasta Valentová, 83 roky
Hybešova 1

8. 2. Milada Trávníčková, 82 roky
Pod Horkou 15

9. 2. Jiřina Šupková, 81 rok

Sadová 17
11. 2. Marie Beranová, 88 roků

Pod Horkou 12
12. 2. Květoslava Hrušáková

70 roků
Sadová 24

13. 2. František Kuja, 82 roky

Petra Jilemnického 27
13. 2. Oldřich Wágner, 75 roků

Blažkova 1
21. 2. Vladimír Horák, 75 roků

Petra Jilemnického 29

27. 2. Ing. Antonín Karásek
70 roků

Komenského 23

Blahopřejeme k sňatku:
28. 1. 2005

Taras Pylypiv – Ilona Fialová

Úmrtí:
18. 12. Jozef Kostolský, roč. 1945

Družstevní

18. 1. Libuše Tománková, roč. 1958
Opletalova

21. 1. Ryszard Pilitowski, roč. 1955

Blažkova
1. 2. Ing. Jiří Zelinka, roč. 1947

Družstevní
3. 2. Josef Dittrych, roč. 1952

Neumannova

V roce 2004 se v Adamově naro-

dilo 48 občánků, uskutečnilo se
11 svateb a 44 občanů zemřelo.

V úvodu našeho rozhovoru
představte čtenářům Zpravoda-
je komisi, které předsedáte.

Předsedou dopravní komise
jsem dva roky. V současné době je
komise pětičlenná a za město Ada-
mov v ní pracuje PaedDr. Věra
Hlavsová a od ledna letošního roku
také Jana Kalousková, pracovnice
MěÚ Adamov. Za provozovatele



4

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji přátelům a známým,

kteří se přišli rozloučit dne 8. 2.

2005 do smuteční síně v Blan-

sku s mým zesnulým manže-

lem Jiřím Zelinkou a uctili tak

jeho památku. Zároveň děkuji

za všechny projevy soustrasti.

Danuše Zelinková

Vážení spoluobčané,
abyste měli lepší přehled o dění
v našem městě, bude městská po-
licie pravidelně zařazovat do Ada-
movského zpravodaje nejzajíma-
vější vybrané případy řešené stráž-
níky. Úvodem vás chceme sezná-
mit s historií vzniku Městské poli-
cie Adamov.

Zastupitelstvo města Adamova
na svém zasedání dne 7. 4. 1992
schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku, kterou se na základě zákona
č. 553/91 Sb., o obecní policii zří-
dila městská policie v Adamově.
Na začátku ve městě zabezpečo-
vali místní záležitosti veřejného po-
řádku 3 strážníci bez jakéhokoliv
vybavení. Dnes městská policie
disponuje šesti strážníky, potřeb-
nou výzbrojí i výstrojí a služebním
vozidlem. Na konci roku 2004 za-
stupitelstvo města rozhodlo o sní-
žení početního stavu pracovníků
MP. Co to znamená? Od 1. 4. 2005
zůstanou v Adamově k plnění úko-
lů MP pouze čtyři muži zákona.

Vybrané události z ledna 2005
konkrétně:

V časných ranních hodinách
městské policii telefonicky oznámi-
la občanka města, že se v panelo-
vém domě neznámý muž dobývá
do bytů boucháním na dveře. Za-
kročující strážník muže předvedl a
následným provedeným šetřením
zjistil, že jde o psychicky nemoc-
ného 29letého J. N. Muž byl stráž-
níkem předán k lékařskému vyšet-

ření, odkud byl na doporučení lé-
kaře převezen záchrannou lékař-
skou službou do psychiatrické lé-
čebny v Brně.

Na nádraží ČD Adamov ležel
v kolejišti železniční trati podnapi-
lý 51letý bezdomovec. Když byl vy-
zván posunovačem a výpravčím
ČD, aby kolejiště opustil, začal je
slovně a fyzicky napadat. Přivola-
ní strážníci bezdomovce předved-
li na služebnu MP, aby mu zabrá-
nili v dalším narušování veřejného
pořádku a ohrožovaní svého živo-
ta a zdraví. Po provedeném opat-
ření byl bezdomovec na doporu-
čení lékaře převezen a umístěn
do protialkoholní záchytné stani-
ce v Brně.

Při preventivní kontrole v míst-
ním pohostinství hlídka strážníků
zjistila podání alkoholického nápo-
je 16leté dívce obsluhující bar-
mankou Z. K. Zjištěný přestupek
podle ustanovení § 30 odst. 1 písm.
a) přestupkového zákona strážní-
ci na místě s barmankou projed-
nali uložením pokuty v blokovém
řízení 500,– Kč.

Službu konající strážníci pro-
vádějící hlídkovou činnost objevili
v nočních hodinách na chodníku
ležet značně podnapilou, ušpině-
nou a pomočenou A. B. Na dopo-
ručení lékaře byla žena ohrožující
své zdraví a život strážníky převe-
zena a umístěna do protialkohol-
ní záchytné stanice v Brně.

Robert Nedorost
vedoucí strážník MP Adamov

AKTUÁLNÍ INFORMACE
ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Samozřejmě se snažíme, aby
byly spoje MHD maximálně eko-
nomicky výhodné, protože výši
ztrát hradí město. Ale kritérií, na
které bereme, ohled je celá řada.

Poněvadž jsou podle průzku-
mu nejvíce využívány autobusy
k vlakům a od vlaků, je naší sna-
hou, aby autobusové spoje co
nejlépe navazovaly na vlakový jízd-
ní řád. Toto je vcelku zajištěno
v době, kdy jsou v provozu dva
autobusy MHD, to znamená i po-
silový. Tak jsme schopni zabezpe-
čit dopravu cestujících od vlaků jak
na Ptačinu, tak i na Horku. Ovšem
v době, kdy je v provozu pouze
jeden autobus, a to je od 8 do 13
hodin, jsou cestující na Horku mír-
ně znevýhodněni. V této době jim
stávající jízdní řád zabezpečuje
dopravu pouze od vlaků ze směru
od České Třebové.

Druhou silnou skupinou cestují-

cích MHD jsou zaměstnanci ADAST

a.s., prodejen a provozoven. I jim

jízdní řád MHD zabezpečuje dopra-

vu do zaměstnání a zpět ze za-

městnání v odpoledních hodinách.

Nezanedbatelnou část cestujících

tvoří již výše zmiňovaní školáci.
Dalším problémem, který trápí
nejen vedení města Adamova,
členy komise, ale především
cestující, je stav budov a čeká-
ren ČD. Čeká nás v tomto něja-
ká náprava?

Jsem rád, že na tuto otázku
mohu odpovědět kladně. Ano,
zástupci ČD si spolu s místosta-
rostkou PaedDr. Věrou Hlavsovou
prohlédli nádražní budovy v Ada-
mově. Podle posledních zpráv,
které mám od paní Hlavsové, bu-
dou do 30. září letošního roku če-
kárny i nádražní budovy oprave-
ny. Potom už bude záležet na nás
všech, aby brzy nevypadaly opět
tak, jak je známe dnes.
Děkujeme za rozhor předsedovi
komise, kterou jsme vám před-
stavili jako první. Prostřednic-
tvím Zpravodaje vás postupně
seznámíme s činností i ostatních
komisí.
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� 3. března v 17 h v salonku MKS
Adamov
„Vše o medu a ostatních včelích

produktech“ přednášku Evy Nová-
kové (spojenou s prodejem těchto

produktů), vstupné: 15 Kč

� 8. března v 18 h v salonku MKS
přenášku MUDr. Hany Kubešové

na téma Metabolické poruchy (dna,
obezita, cukrovka), vstupné: 15 Kč

� 10. března v 9.15 h
Do rozhlasu zadním vchodem –
návštěva redakce Českého rozhla-

su v Brně (doprava autobusem)
Cena: 30 Kč

� 10. března v 17 h v salonku MKS
„Večer pro sebe“ na téma ETIKE-
TA, pravidla setkání, společenské

události, zdravení, představování,
společenské přednosti. Host ve-

čera Mgr. Daniela Krajíčková

Vstupné: 20 Kč
� 15. března v 17 h v salonku MKS
další besedu o cestování a po-
znávání neznámých krajin, tento-

krát O oblíbených sopkách Indo-

nésie, vypráví Alena Žákovská. Be-
seda je doplněna promítáním dia-

pozitivů. Vstupné: 20 Kč
� 20. března v 9 h
autobusový zájezd pro rodiče a děti

do divadla Radost v Brně na před-
stavení pro nejmenší – Broučci

� 21. března v 18.20 h z Adamova
I od ZŠ a v 18.30 h z Adamova III
autobusový zájezd na taneční

koncert – LORD OF THE DANCE
� 25. března ve 20 h
návštěvu Janáčkova divadla
v Brně – koncert Pavla Šporcla

a jeho hostů – Evy Pilarové a Mar-

tiny Balogové
� 29. března v 9. 15 h v sále MKS
pro rodiče s dětmi, mateřské školy
a děti I. stupně ZŠ – DOPOLED-

NE S POHÁDKOU, tentokrát s Voj-

tou, Jirkou a Dášou ze skupiny Ka-
marádi na jejich pořad Jaro s ka-

marády. Vstupné: 20 Kč
� 31. března v 17 h v sále MKS
setkání s rodinou Košíkových z Brna

a jejich zajímavé vyprávění s pís-
ničkami na téma Řemeslo má zla-

té dno… kovářský fortel, vápenic-
ké živobytí. Všichni členové rodi-

ny zpívají a hrají na netradiční

hudební nástroje. Přij	te prožít pří-
jemný podvečer do MKS a dozvě-

dět se spoustu zajímavostí o ře-

meslech dnes už téměř zapome-

nutých. Vstupné: 25 Kč
V dubnu s námi můžete navšívit
tato divadelní představení:
� 2. dubna v Janáčkově divadle

balet Korzár, cena 250/205 Kč

� 3. dubna v Janáčkově divadle
koncert z italských oper, cena 230/

180 Kč
� 9. dubna v Praze muzikály Cats,

Tři mušketýři, Tajemství, Excalibur,

Miss Saigon
� 24. dubna v Janáčkově divadle

operu Carmen, cena 310/240 Kč

MKS Adamov
městská knihovna
připravila pro čtenáře a návštěvní-

ky knihovny v rámci BŘEZEN MĚ-

SÍC KNIHY A INTERNETU:
� amnestii upomínek
Ten, kdo nevrátil zapůjčené knihy
a časopisy v termínu stanoveném

Knihovním řádem, může tak učinit

bez úhrady sankčního poplatku za
upomínku

� akci Poprvé na Internetu
ve spolupráci s pracovnicemi kni-

hovny se můžete seznámit se zá-

klady práce s Internetem, vyhledá-
váním potřebných informací, mož-

nost založit e-mailovou adresu
apod.

� akci Po Internetu za kulturou
Knihovnice vám pomohou s vy-
hledáváním internetových strá-

nek kin, divadel, nakladatelství,
knihoven a dalších kulturních in-

stitucí, seznámí s možností objed-

nání si vstupenek a informací pro-

střednictvím Internetu a podobně.

Připomínáme provozní dobu
knihovny: PO, ČT od 10.00 –

12.00 a od 13.00 – 18.00 h, ST
od 10.00 – 12.00 a od 13.00 –

16.00 h. Uvedené akce jsou pro

vás připraveny během všech půj-
čovních dnů v měsíci březnu 2005.

MKS Adamov vyhlašuje soutěž
pro děti O nejzajímavější veli-
konoční dekoraci.
Pravidla soutěže:
v průběhu března 2005 zhotovit

libovolnou technikou jakoukoliv
velikonoční dekoraci a doručit ji do

MKS nejpozději do 21. 3. 2005 (vy-

značit jméno, věk a adresu).
Do soutěže se mohou zapojit děti:

předškolního věku – I. kategorie,
mladšího školního věku – II. kate-

gorie, staršího školního věku – III.

kategorie, př. kolektivy dětí.
Soutěž vyhodnotí členky Komise

pro výchovu a vzdělávání při MěÚ
Adamov a soutěžní práce budou

použity na výzdobu DPS v Ada-

mově. Předání cen výhercům se
uskuteční při akci „Dopoledne

s pohádkou“ dne 29. března 2005.
Ostatní výherci si odměnu vyzved-

nou v MKS Adamov.

MKS Adamov informuje, že byl
v těchto dnech zahájen první
kurz „Seznámení se základy prá-
ce s počítačem a Internetem“.
Je určen pro začátečníky, je pořá-

dán ve spolupráci se ZŠ Adamov
a složen z 10 hodinových lekcí.

Podle zájmu občanů bude další
zahájen v měsíci dubnu.

Městské kulturní středisko připravilo na měsíc březen 2005:

Rodina Košíkova při svém hudeb-
ním vystoupení.
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Farní úřad v Adamově
oznamuje
termíny bohoslužeb
v době velikonoční:

KVĚTNÁ NEDĚLE
20. března 2005
Mše svatá v 9.00 hodin začne

před kostelem požehnáním ko-

čiček a průvodem do kostela

ZELENÝ ČTVRTEK
24. března 2005
Mše svatá v 18.00 hodin na pa-

mátku poslední večeře Ježíše

s apoštoly

VELKÝ PÁTEK
25. března 2005
BOHOSLUŽBA v 18.00 hodin na

památku utrpení a ukřižování Pá-

na Ježíše, den velkého postu

BÍLÁ SOBOTA
26. března 2005
Mše svatá ve 20.00 hodin na

památku vzkříšení Pána Ježíše,

začíná se požehnáním ohně

a velikonoční svíce před koste-

lem

Program mateřského centra Adámek na měsíc březen 2005:
  3. 3. – malujeme prstovými barvami, připravila Lucie Pisková

  9. 3. – skládanky z papíru, připravila Radka Vošahlíková

16. 3. – tanečky pro nejmenší, připravila Soňa Mašijová

23. 3. – práce s plastelínou, připravila Radka Vošahlíková

30. 3. – míčové hry, připravila Radka Bambušková

Schůzky se konají ve středu od 9.15 hodin v MKS Adamov.

KD I uspořádal při jedné ze svých schůzek finanční sbírku na pomoc
jihovýchodní Asii. Na konto „Člověk v tísní“ byla předána částka 1.360 Kč.
Při Tříkrálové sbírce bylo v adamovském kostele vybráno celkem 13.722 Kč.

JULIUS MALÝ

Galerie osobností
v Brně. V roce 1940 nastoupil do
Škodových závodů v Adamově,

kde zpočátku pracoval jako tech-

nický úředník, poté jako konstruk-
tér. Jeho pracovištěm byl útvar

TOV, kde navrhoval zařízení kan-
celáří apod. Do důchodu odešel

v roce 1969.

V roce 1947 s několika zaměst-
nanci, kteří se zajímali o výtvarné

umění, založili Výtvarnický klub
Škoda. Toto zájmové sdružení se

stalo v roce 1952 součástí závod-

ního klubu ROH. Julius Malý za-
stával funkci jednatele výtvarnic-

kého kroužku a později, více než
dvě desetiletí, byl jeho vedoucím.

Prosazoval odborné vzdělávání

členů, absolvování kurzů a před-
nášek a byl zastáncem malování

v plenéru. Vychoval celou řadu
mladých lidí, někteří se pak věno-

vali výtvarnému studiu a výtvarné-

mu umění i profesně.
Julius Malý se věnoval přede-

vším krajinomalbě, zátiší a portré-
tu. Postupně zvládal jednotlivé

techniky, zejména olejomalbu,

pastel, akvarel, temperu, ale také
kresbu tuší a uhlem. Zúčastňoval

se všech členských výstav krouž-
ku, ale vystavoval i na zájmových

výstavách v Brně. V roce 1990

uspořádal závodní klub soubor-
nou výstavu prací k jeho 85. naro-

zeninám a protože byl stále aktiv-
ní a tvůrčí, byla i na souborné vý-

stavě k 90. narozeninám v roce

1995 řada nových prací. Zemřel
20. června 1998 ve věku 93 let.

Mezi adamovskými výtvarníky
má Julius Malý trvale své místo.

Obdivovali jsme jeho vitalitu, tvůr-

čí zaujetí a pracovitost až do po-
sledních let života.

Jaroslav Budiš, Mirka Kejíková

Zanedlouho uplyne sto let od

narození Julia Malého, bývalého

adamovského občana, dlouhole-
tého zaměstnance Adamovských

strojíren a známého výtvarníka.
Narodil se v Brně 22. března 1905.

Měl dvě sestry, starší Filoména

byla po provdání matkou šéfa ba-
letu Národního divadla v Praze,

národního umělce Miroslava Kůry.
Rodina se přestěhovala do Ada-

mova, kde otec Julius Malý praco-

val jako vrátný ve strojírnách. Byt
měli v prostorách vrátnice „Staré-

ho provozu“. V Adamově Julius
prožíval své mládí. Výtvarné sklo-

ny projevoval už od dětství a uplat-

ňoval je i později v profesním živo-
tě. Absolvoval kurs deskriptivní

geometrie při průmyslové škole
v Brně a posléze přešel studovat

průmyslovou školu pro bytové za-

řízení v Olomouci. Po jejím absol-
vování pracoval jako kreslič u růz-

ných firem v Brně, Černé Hoře, ale
také jako architekt u Božánka
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ÁDA PRO ASII

Pozvánka na výstavu
Motto: Voda – život i zkáza

Evropská vodní charta vyhlási-

la 6. května 1968 ve Strassbour-

gu Světový den vody, který se na

celém světě každoročně slaví

22. března.

Firma ADAVAK, s.r.o. pořádá

výstavu tématicky zaměřenou na

vodu, jako nenahraditelnou suro-

vinu pro život na Zemi.

Na výstavě se pravidelně se

svými díly představují děti z ada-

movských školek, základní školy

a základní umělecké školy. Jejich

fantazie a vnímání vody jako ne-

nahraditelné suroviny je široká

a velmi zajímavá. Vystavovány jsou

kresby, koláže i prostorové práce.

Vystavené výtvory jsou rozdě-

leny do šesti kategorií. Z každé

kategorie jsou komisí vybrány tři

nejzdařilejší a jejich tvůrci jsou od-

měněni hodnotnými cenami, které

jim budou předány přímo na verni-

sáži výstavy.

Letošní, již IV. ročník výstavy,

proběhne opět ve spolupráci

s městem Adamovem a Městským

kulturním střediskem v Adamově.

Výstava ve Společenském cen-

tru na ulici Komenského 6 bude

zahájena vernisáží ve středu

23. března 2005 v 17 hodin. V kul-

turním vystoupení se představí žáci

ZŠ a ZUŠ. Výstava potrvá do pát-

ku 1. dubna 2005 včetně. Otevře-

na bude od 13.00 do 17.00 hodin

a po telefonické dohodě na čísle

telefonu 516 446 590 je možná

návštěva i v jinou dobu.

Zveme všechny rodiče, babič-

ky i dědečky a malé i velké občany

našeho města, aby si přišli prohléd-

nout vystavené práce a ocenili tím

vnímání a šikovnost našich dětí.

Na sklonku minulého roku otřás-

ly světem zprávy o přírodní kata-

strofě v Asii. Mezi postiženými je

i mnoho dětí, k jejichž osudu ne-

můžeme zůstat lhostejní.

I děti z naší základní školy chtě-

ly pomoci a učinily tak prostřednic-

tvím Stonožkového hnutí, se kte-

rým již léta spolupracujeme.

Na obou našich školách uspo-

řádaly 14. a 15. února představení

pod názvem „ÁDA pro Asii“, na kte-

rém předvedly rodičům a veřejnosti

nejhezčí vystoupení z našeho pro-

jektu Televize ÁDA. Současně děti

vyrobily drobné upomínkové před-

měty, které si pak před vystoupe-

ním návštěvníci mohli zakoupit.

Chtěli bychom tímto velmi po-

děkovat všem rodičům, prarodičům

a ostatním hostům, kteří nás pod-

pořili a přispěli nám jakoukoli část-

kou. Celkový výtěžek z dobrovol-

ného vstupného a z prodeje vý-

robků byl 6 205,– Kč a bude ode-

slán na stonožkové konto určené

na pomoc dětem v postižených

oblastech.

Zápis dětí do první třídy
Dne 20. 1. 2005 se na ZŠ Ko-

menského konal zápis prvňáčků.

Děti přišly s rodiči a u vchodu do-

stali rodiče informační lístek a děti

kartičku, kde bylo pět předmětů.

Dostali také svého průvodce po

škole. U jednotlivých předmětů

musel žák splnit úkol a za splnění

dostal razítko. U každého stano-

viště byl učitel s pomocníky. Učite-

lé měli pro děti připravené úkoly

formou hry. Např. paní učitelka

Knéblová měla na starosti hudeb-

ní výchovu, tam žáci zpívali v do-

provodu kláves. V tělocvičně byl

pan učitel Kratochvíl. Pro děti byla

nachystaná opičí dráha, učily se

také zavazovat si tkaničky od bot.

Ve výtvarné výchově budoucí žáci

kreslili a vystřihovali. V matemati-

ce zkoušeli počítat a v českém ja-

zyce psali písmena a svoje jména.

Pak si děti zašly do sborovny pro

diplom a pro dárek, který jim pře-

dala paní ředitelka Jana Buriano-

vá. Potom si vyzvedly bundy a my

jsme se s nimi rozloučili. Děti se už

těší na 1. září, až si sednou do

školní lavice.

V průběhu zápisu bylo přichys-

táno pro rodiče i děti občerstvení

ve sborovně.  Simona Křivanová
a Pavla Severová

Pomalu končí plesová sezóna.

Kdo by nebyl aspoň jednou na
plese? A když už na plese, tak se

určitě muselo ušetřit i na tombolu,

zvláš� když byla bohatá. Losování
na plesech bývá velmi zajímavé.

Znám lidi, kteří už roky nevyhráli
skutečně nic. Znám rodinu, která

měla před lety několik malých dětí,

dluhy a na plese krátce po revolu-
ci vyhrála osobní auto. Znám lidi,

kteří vyhráli věc, kterou do tombo-
ly věnovali. Znám i takové, byli z

města, vyhráli fůru hnoje a vymě-

nili ji pak se sousedem u stolu za
kávovou soupravu. Znám úspěš-

ného podnikatele, který vyhrál hlav-
ní cenu a všichni mu ji tehdy závi-

děli. Ani by se neřeklo, jak umí oby-

čejná tombola odkrývat charakte-
ry. Člověk může být dobře obleče-

ný, namalovaný, navoněný a pře-
sto stačí obyčejné losování na ple-

se a jakoby se to všechno smylo

na kůži. Potvrzuje se tím staré pří-
sloví: „Nejvíc se z bohatství raduje

ten, kdo na něj nečeká“.  Jiří Kaňa

Slova pro povzbuzení
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� Vyměním byt 2 + 1 v OV po cel-
kové rekonstrukci – nová kuchy-
ně, jádro, el. rozvody, podlahy, na
ulici Komenského, Adamov, za
větší kdekoliv. Tel. 775 636 754
� Koupím byt 2 – 3 + 1 v Adamo-
vě. Tel. 605 903 800
� Prodám cihlový byt 1 + 1 na
Ptačině. Tel. 516 446 408
� Květinářství FREESIA oznamu-
je, že obchod v Adamově I na
Smetanově náměstí byl od 1. 1.
2005 zrušen. V provozu je květi-
nářství na Ptačině v Domě služeb:
Po – Pá od 8 do 11.30 hod. a od
14 do 17.30 hod., So od 8 do 11
hod. Tel objednávky na t.č. 608
156 561. Zdeňka Krejčiříková

Lyžařský výcvik
Každoročně naše škola pořá-

dá lyžařský výcvikový kurz. Letos
se kurzu zúčastnilo 35 dětí, ve-
doucím kurzu byl Antonín Kašpá-
rek, který vedl také družstvo běž-
kařů. Lenka Klaibová, Monika La-
cová a Helena Ličková vedly vý-
cvik sjezdového lyžování a zdra-
votnice Alena Koncová se starala
o naše zranění, kterých letos na-
štěstí moc nebylo.

V neděli 2. 1. 2005 jsme všich-
ni na zastávce netrpělivě vyhlíželi
autobus, který nás měl odvézt na
LVVZ do Deštného v Orlických ho-
rách. Dočkali jsme se. Mohli jsme
se tedy vydat na prodloužené vá-
noční prázdniny. I když většinu ces-
ty to tak nevypadalo, v Deštném
vánoční atmosféra skutečně byla.
Svahy byly plné sněhu a celou noc
a den nám krásně sněžilo. Hned
první den jsme tedy mohli začít
s výcvikem. Do prvního družstva
se zařadili ti lyžaři, kteří na lyžích
jeli tam, kam chtěli. V druhém druž-
stvu byli ti, kteří sice chtěli, ale lyže
občas jely úplně jinam. A třetí druž-
stvo tvořili ti, kteří stáli na lyžích
poprvé – říkali jsme jim sněhuláč-
ci. I přesto, že někteří místo špi-
ček dávali k sobě paty a plužili tak
velmi neobvyklým způsobem, na-
učili se všichni lyžovat. Na konci
týdne byste jen stěží poznali, kdo
byl v pondělí ještě sněhuláček.

Nesmíme opomenout ani druž-
stvo běžkařů, které na okolních
kopcích naběhalo 100 zimních kilo-
metrů. Týden utekl jako voda a nás
čekal návrat domů. Čas strávený
na horách byl příjemný nejen pro
děti, ale také pro nás – instruktory.

Mgr. Helena Ličková

DRUŽSTVO PŘÍPRAVKY
V sobotu 5. února 2005 se zú-

častnilo družstvo straší přípravky
velmi dobře obsazeného turnaje
BOMASO CUP 2005, který pořá-
dal fotbalový klub SK Slatina-Brno.
Ke slavnostnímu rázu celé spor-
tovní akce přispělo natáčení repor-
táží televizní stanicí Prima a účast
senátora, pana Vlastimila Sehna-
la. Dobře zorganizovanou akci
naše družstvo absolvovalo ve vel-
mi úzkém kádru. Někteří hráči mu-
seli svou účast odříct z důvodu ne-
moci či rodinných důvodů. Přesto
oslabená sestava byla dvě kola
před koncem turnaje na průběžné
první příčce tabulky. V posledních
dvou kolech našemu výběru došly
fyzické síly a dvě těsné porážky
znamenaly pád až na konečné
4. místo. K „bramborovým medai-
lím“ naši hráči získali i individuální
ocenění. Patrik Schimmerle byl tre-
nérskou radou vyhodnocen jako
nejlepší hráč našeho týmu a Filip
Němec byl vyhlášen nejlepším
brankářem turnaje. Všem účastní-
kům našeho oddílu patří poděko-
vání za vzornou reprezentaci na-
šeho oddílu a předvedené výko-
ny na hranici svých možností.

DRUŽSTVO ŽÁKŮ
Mládežnický fotbalový den – ne-
děle 13. 2. 2005–Sportovní hala
Adamov

V úzké spolupráci s příspěvko-
vou organizací Sportovní zařízení
města Adamova náš oddíl připra-
vil celodenní halový turnaj pro mlad-
ší a starší žáky. Během dopoled-
ních hodin byla odehrána skupina
A (mladší žáci), po obědě násle-
doval sled utkání skupiny B (starší

žáci). Naše družstva se umístila
v obou věkových kategoriích na
stupních vítězů, když mladší zís-
kali 3. místo a starší byli o stupí-
nek úspěšnější. Dobré umístění
našich týmů podtrhla i individuální
ocenění. Filip Peterek byl vyhod-
nocen nejlepším hráčem turnaje
mladších žáků a Martin Manoušek
získal ocenění v kategorii starších
za nejlepšího brankáře.

DRUŽSTVO MUŽŮ
Naplno se také rozběhla zimní

příprava družstva mužů. V rámci
zimní herní přípravy se naši fotba-
listé střetli na umělém trávníku
v Brně na Janouškově ulici s tý-
mem TJ MCV Brno. Po kolektiv-
ním výkonu naši hráči vybojovali
vítězství 4 : 0. Přejme jim, aby je
sportovní štěstí neopustilo a her-
ní pohoda vydržela i do mistrov-
ských utkání.

Výsledky fotbalového oddílu TJ Spartak Adamov

INZERCE


