
ADAMOVSKÝ 
Z P R A V O D A J

- BŘEZEN 2004 -

Jarní zpěvy
Josef Řičánek

Tvá ňadra jsou dva pupence,
které se jarem rozpučely

a vábí první milence
Tak jako jíva první včely.

Ne, jíva ne, ta nevoní,
a z barev jen šeď po ní zbyla.
Máš ňadra z květů jabloní:

Bílá, růžová a zas bílá.
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Autor básně žil v Rousínově, psal texty pro adamovskou rockovou 
skupinu Dominant v letech 1971-1977. 
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Z deníku městské policie
V prvním pololetí loňského roku ře-

šili  strážníci MP 110 přestupků proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního pro-
vozu, které byly spáchány neuposlech-
nutím zákazu vyplývajícího z místní 
úpravy silničního provozu, zastavením 
a stáním na zastávce MAD, na přecho-
du pro chodce, v prostoru křižovatky, 
porušením pravidel silničního provozu 
nesprávnou chůzí chodců, nespráv-
nou jízdou na jízdním kole a stáním na 
chodníku, kde to není dovoleno. Jako 
příklad některých řešených přestup-
ků uvádíme: Na vyhrazené parkoviště 
pro vozidla označené O1 zaparkoval 
neoprávněně na několik hodin 20letý 
řidič vozidla bez označení O1. Za spá-
chání přestupku strážníci bezohled-
nému řidiči uložili pokutu v blokovém 
řízení ve výši 5000 Kč. Protože řidič 
nebyl ochoten pokutu zaplatit, stráž-
níci podezření z přestupku zpracovali 

Otázky pro …
Ing. Karla Hedeju, člena Městského zastupitelstva za KSČM,  60 let

Zprávy z matriky
Blahopřejeme:

01.02. Jarmila Čáková, 75 roků, Jilem-
nického 12

03.02.  Milada Kriklová, 86 roků, Pod 
Horkou 11

03.02. Ing. Alois Hrušák, 70 roků, Sa-
dová 24 

06.02. František Chloupek, 80 roků, 
Komenského 25

07.02. Vlasta Valentová, 82 roků, Hy-
bešova 1

08.02. Milada Trávníčková, 81 roků, 
Pod Horkou 15

11.02. Marie Beranová, 87 roků, Pod 
Horkou 12

13.02. František Kuja, 81 roků, Jilem-
nického 27

18.02. Jan Jančík, 75 roků, Družstev-
ní 11

25.02. Josef Šenk, 75 roků, Komen-
ského 1 

Úmrtí:
12.12.2003 Miroslav Veverka, Pod 

Horkou 8, r. 1949  
16.12.2003 Zdeňka Blažková, Jilem-

nického 6, r. 1926
21.12.2003 JUDr. Marcela Severová, 

Družstevní 8, r. 1953
30.12.2003 Lukáš Dvořáček, Jilem-

nického 3, r. 2003
12.01.2004 Methoděj Ševčík, Terero-

va 8, r. 1922
14.01.2004 Rudolf Buš, Fibichova 32, 

r. 1919
08.02.2004 Ľudovít Slovák, Hybešo-

va 9, r. 1919

a oznámili k projednání na Oddělení 
dopravně správních agend MěÚ Blan-
sko. � Zákaz vjezdu všech vozidel do 
ulice s jednosměrným provozem po-
rušil 60letý řidič, přičemž byl strážníky 
přistižen. Za spáchání přestupku ulo-
žili strážníci pokutu v blokovém řízení 
ve výši 1.000 Kč. Při projednávání bylo 
zjištěno, že je řidič podnapilý, proto byli 
přivolání Policisté ČR, kteří přestupek 
dále řešili. � Na lesní cestě se snažil jíz-
dou stylu agenta 007 ujet hlídce stráž-
níků 18letý řidič, přičemž s vozidlem 
lehce havaroval. Když řidič vystoupil 
z vozidla, bylo zjištěno, že je pod vlivem 
alkoholu. Strážníky přivolaná Policie  ČR 
případ převzala. � V Josefovském údolí 
na zledovatělé vozovce nepřizpůsobil  
rychlost jízdy 26letý řidič, přičemž do-
stal smyk a havaroval. Strážníci místo 
nehody zajistili, přivolali Policii ČR a Zá-
sahovou jednotku dobrovolných hasičů 
Adamov, kteří havarované vozidlo vy-
prostili. � Do stromu narazil s osobním 

vozidlem 60letý řidič, příčinou nehody 
byla nevolnost řidiče. Protože nedošlo 
ke zranění osob ani řidiče, nebyla způ-
sobena škoda na majetku třetí osobě 
a škoda na vozidle nepřekročila zjev-
ně 20 tisíc korun, nebylo nutné volat 
k nehodě Policii ČR. Strážníci na místě 
nehody zajistili bezpečnost a plynulost 
silničního provozu do odtahu havaro-
vaného vozidla. 

Za spáchané přestupky proti bez-
pečnosti a plynulosti silničního provo-
zu strážníci uložili pokuty v blokovém 
řízení za 15 400 Kč.

Jste dlouholetým občanem Adamo-
va. Zastával jste  řadu funkcí, které se 
dotýkaly chodu města. Využíváte tyto 
zkušenosti jako člen zastupitelstva 
města? 

Ano, jsem občanem Adamova od 
roku 1971. V uplynulé době jsem se se-
známil s mnoha  spoluobčany a poznal 
problémy, které je trápí. 

Dobře, co je tedy pro Vás prioritou?
Za nejdůležitější úkol považuji  prů-

běžně reagovat na podněty občanů 

a řešit je na  zasedáních  zastupitelstva 
a Kontrolního výboru.

Jste členem Kontrolního výboru 
a Přestupkové komise. Jaké jsou  Vaše 
poznatky z této činnosti ?

Přijal jsem nabídku předsedy Kont-
rolního výboru stát se členem KV a po 
schválení zastupiteli města se zúčastňu-
ji jeho činnosti. 

Spolupráce ve výboru je velmi dobrá 
a osoba předsedy Kontrolního výboru 
pana Jiřího Janáse je zárukou nestran-
nosti a solidnosti práce výboru.

Rovněž práce Přestupkové komise, 
vedené paní Špačkovou, je na velmi 
solidní úrovni. V Přestupkové komisi 
mohu uplatnit svoje zkušenosti z práce 
v odborářské „Rozhodčí komisi“.

Co byste chtěl zlepšit?
Vzhledem ke skutečnosti, že většina 

členů zastupitelstva je bez stranické 
příslušnosti, bylo by jen přirozené, aby 
tomu odpovídala spolupráce celého 
zastupitelstva. O tom je komunální 
politika.
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Jak jistě víte, v tento měsíc přichází 
budoucí prvňáčci poprvé do školy. Ně-
kteří snad se strachem v očích, ale větši-
nou s nadšením. A co mohl každý z nich 
spolu s rodiči zažít? 

Ve vestibulu už čekají pomocníci 
s kartičkou úkolů a seznamem dětí. 
S kartičkou a přiděleným průvodcem 
se vydávají vstříc prvním školním po-
vinnostem.

Na začátku trasy  je 3.B a v ní hudeb-
ní výchova. Spolu s paní učitelkou tady 
čekají tři kočky. Zazpívají si společně 
písničku Kočka leze dírou. Potom při-
jde na řadu vytleskávání svého jména 
či jiné věci. Paní učitelka ještě zahra-
je na klávesy hluboké a vysoké tóny 
(to bručeli medvědi a pištěly myšky). 
Na kartičce se objeví razítko a může-
me jít dál.

Tady je 2.B – čtení a psaní. Kromě 
písmenek tady číhají dvě tygřice. Na 
magnetické tabuli si budoucí prvňáček 
vybere obrázek a poví paní učitelce, 
co na něm je. Potom najde písmenka ze 
svého jména a vydá se za paní učitelkou 
k počítači. Tady musí mezi šesti obrázky 
najít který mezi ně nepatří. Vybere mezi 
spoustou obrázků třeba mrkev nebo 
jahodu a jde k tabuli zkusit napsat své 
jméno. Dostane razítko a je to.

Tělocvična: králík a opičí dráha. Pře-
skákat lavečku a udělat kotrmelec 
tak dobře jako zajíček je jednoduché. 

Pozvánka na výstavu

Ovšem má-li se strefit míčkem do díry, 
kterou má papírová hlava místo nosu,  
je to už trochu problém. Zbývá přejít 
rozhoupanou lavečku, chvíli si házet 
balónem se zajíčkem a zavázat tkanič-
ky panákovi Hajdalákovi. Zajíček předá 
kartičku s dalším razítkem a pokraču-
jeme dál. 

Matematika ve 4.B s medvědem a liš-
kou. Jen si představte, že ti dva  rozhá-
zeli paní učitelce geometrické obrazce. 
No a úkol zní: poskládat je podle tvarů 
zpátky. Pak se hraje Člověče, nezlob 
se – hodit kostkou a posunout figurku 
o tolik políček, kolik padlo na kostce. 
Porovnání počtu bonbónů v miskách 

Zápis do 1. tříd na ZŠ Ronovská
je hračka, zvláště když jeden ten bon-
bón dostanete.

 Poslední stanoviště bylo ve 3.A. 
Byla to výtvarná výchova. S myškou 
si nakreslit obrázek, poznat barvy papí-
rových srdíček, určit, co je z věcí na sto-
le daleko a co blízko. Za splnění těchto 
úkolů se v kartičce objevilo poslední ra-
zítko a pro dnešek škola končí.

Ve vestibulu se splnily poslední for-
mality a šlo se domů.

Dohromady přišlo na zápis 23 dětí, 
ale do školy jich bude chodit asi méně. 
Zápis se podle mého názoru povedl 
a dětem se jeho zvířátková podoba 
určitě líbila. 

Snímkem se vracíme k loňskému ročníku 
výstavy ke Světovému dni vody na niž 
přijali pozvání vzácní hosté ing. Lubomír 
Šmíd a pan Rudolf Holz, radní Jm kraje. 
Ceny dětem předával náměstek hejtma-
na Jm kraje ing. Lubomír Šmíd. 

Základní škola Adamov ve spolupráci 
s mateřskými školami v Adamově Vás zvou na

V. ŠKOLNÍ PLES
Koná se v sobotu 13. 3. 2004 
v prostorách MKS Adamov

Začátek ve 20.00 hodin

K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND

Občerstvení a tombola zajištěna

Evropská vodní charta vyhlásila 6. 
května 1968 ve Strasbourgu Světový 
den vody, který se na celém světě kaž-
doročně slaví 22. března. 

Firma ADAVAK, s.r.o. uspořádá letos 
již třetí ročník výstavy tématicky zamě-
řený na vodu, jako nenahraditelnou su-
rovinu pro život na Zemi.

Na výstavě se pravidelně se svými 
díly představují děti z adamovských 
školek, základní školy a základní umě-
lecké školy. Jejich fantazie a vnímání 
vody jako nenahraditelné suroviny je ši-
roká a velmi zajímavá. Vystavovány jsou 
kresby, koláže i prostorové práce.

Vystavené výtvory jsou rozděleny 
do šesti kategorií. Z každé kategorie 
jsou komisí vybrány tři nejzdařilejší 
a jejich tvůrci jsou odměněni hodnot-
nými cenami.

Letošní ročník konání výstavy, opět 
ve spolupráci s Městem Adamov 
a Městským kulturním střediskem 
v Adamově, se bude konat jako jedna 
z akcí uspořádaných k oslavám  40. vý-
ročí povýšení obce Adamov na město.

Výstava ve Společenském centru 
na ulici Komenského 6 bude zahájena 
vernisáží v pátek 19. března 2004 v 17 
hodin. Výstava potrvá do neděle 28. 
března 2004 včetně. Otevřena 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, babičky i dě-
dečky a malé i velké občany našeho 
města, aby si přišli prohlédnout vy-
stavené práce a ocenili tím šikovnost 
našich dětí.

Za vyhlašovatele  Lenka Vrožinová
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Městské kulturní středisko Adamov 
pro vás na další měsíc roku 2004 při-
pravilo:

2. března 2004 
Janáčkovo divadlo Brno

OPERNÍ KONCERT
Začátek koncertu je v 19 hodin. 

5. března 2004 
zájezd do Divadla Husa na provázku na 

představení
BABIČKA

Začátek představení je v 19.00 hodin. 
Odjezd autobusu v 17.30 hodin od 

ZŠ Komenského a v 17.45 hodin z Ada-
mova III.

8. března 2004 
vystoupení oblíbeného kamaráda 

všech dětí – Michala Nesvadby, 
známého jako: 

MICHAL ZE ŠKOLKY
Začátek představení je v 17.00 hodin. 

Vstupenky si můžete rezervovat v MKS 
Adamov.

9. března 2004
beseda o knize 

PAMÁTNÍKY ADAMOVSKÝCH LESŮ 
s autorem knihy Ing. Jiřím Truhlářem, 

CSc. a Ing. Mauerem ze ŠLP Křtiny. 
Besedu uvádí PhDr. Grolich

Začátek besedy je v 17.00 hodin. 
Součástí besedy bude autogramiáda.

10. března 2004
další beseda v rámci „Večerů 

horizontů“, tentokrát s Honzou 
Vlasákem na téma

INDIÍ NA KOLE
Beseda je doplněna promítáním 

diapozitivů.
Začátek akce je v 17.30 hodin.

14. března 2004 
autobusový zájezd do rakouského 

města LAA – návštěva
rozsáhlého a moderního areálu

AQUAPARKU
Odjezd autobusu je v 11.00 hodin, 

pobyt v areálu 3 hodiny, návrat mezi 
18. a 19. hodinou.

Cena zájezdu: 110 Kč + vstupné, které 
si hradí účastníci zájezdu sami. Bližší 

informace

MKS Adamov připravilo
o cenách vstupného apod. obdržíte 

v MKS Adamov.

16. března 2004 
Přednáška Prof. MUDr. Hany Kubešové, 

CSc. na téma RESUSCITACE
Začátek v 17 hodin.

18. března 2004 
Pohádkové dopoledne, tentokrát s 

„tetinami“ a jejich pořadem
NEŽ SI KOUPÍŠ VSTUPENKU

Začátek pořadu je v 9.15 hodin.

18., 19. března 2004 
autobusový zájezd na vystoupení irské 

taneční skupiny
LORD OF THE DANCE

Vstupenky spolu s informacemi 
k zájezdu jsou připraveny k vyzvednutí.

24. března 2004
autobusový zájezd do Mahenova 

divadla v Brně na představení
NAŠE MĚSTEČKO

Bližší informace a přihlášky pouze do 
5. března 2004.

24. března 2004 
beseda s Karlem Hynštem o jeho 

pobytu v USA
USA KŘÍŽEM KRÁŽEM

Beseda bude doplněna promítáním 
diapozitivů. Začátek besedy v 17.30 

hodin.

28. března 2004 
další setkání zájemců o poznávání 

Bible 
BIBLICKÁ HODINA

Začátek v 17.00 hodin.

Ještě jednou „do divadla 
zadním vchodem“

 V měsíci únoru uspořádalo Městské 
kulturní středisko v Adamově návště-
vu Mahenova divadla v Brně. Tentokrát 
však byli účastníci návštěvy divadla 
skutečně pozváni do budovy zadním 
vchodem. Nenavštívili jsme totiž, tak 
jak bývá zvykem, divadelní představe-
ní, ale prostory, kam se běžně divák 
nedostane.

 Naše exkurze začala krátkou před-
náškou o historii, současnosti a blízké 

budoucnosti Mahenova divadla, které 
spolu s Janáčkovým divadlem tvoří Ná-
rodní divadlo v Brně. Slyšeli jsme řadu 
zajímavých informací a poté jsme se 
vydali na prohlídku divadla od sklepa 
až po půdu. 

 Viděli jsme zařízení (výtahy), které 
vyváží na jeviště kulisy, stáli i na „prk-
nech, která znamenají svět“, poseděli 
na různých místech v hledišti od pří-
zemí až po dnes již uzavřené 4. pořa-
dí, prošli zákulisí – šatny účinkujících, 
navštívili maskérnu, pokračovali do 4. 
pořadí, kde se nachází zkušebny. Náš 
průvodce ochotně odpovídal na naše 
zvídavé dotazy. Zajímalo nás také, jak 
se omývá skvost divadla – hlavní lustr 
v hledišti, který je složen z více než de-
víti tisíc částí. 

 Exkurze byla velice zajímavá. Již nyní 
probíhá jednání o exkurzi do Janáčko-
va divadla a po dostavbě nové budovy 
v Městském divadle v Brně máme přislí-
benu návštěvu i těchto prostor.

Program Mateřského centra 
ADÁMEK 

najdete na začátku měsíce března na 
plakátech a v infokanále.

Klub důchodců 
při MKS Adamov připravuje sběr 

papíru. Plánovaný termín této akce je 
1. dubna 2004.

Připravované autobusové 
zájezdy

3. dubna 2004, Praha
muzikály EXCALIBUR a BÍDNÍCI

(zájezd je již obsazen – další 
připravován na květen 2004)

4. dubna 2004 
Mahenovo divadlo, opereta VESELÁ 

VDOVA

8. dubna 2004 
Kulturní dům, Brno, VEČER SE 

ZDEŇKEM TROŠKOU

13. dubna 2004
Kulturní dům Brno, ŽIVOT JE NÁHODA 

V OBNOŠENÝ VESTĚ 
účinkuje divadlo Semafor Praha

5. června 2004 
Praha, Nádvoří Nosticova paláce 

– začátek ve 20.45 hodin
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NOC NA KARLŠTEJNĚ 
(v hlavních rolích M. Absolonová, R. 
Brzobohatý, P. Štěpánek, R. Vojtek, V. 

Vydra, B. Matuš a další)

Nabídka je průběžně doplňována.

 Předprodej jízdenek na MHD 
Adamov: středa 31. března 2004

v ZŠ Komenského 
od 7.30 do 8.00 hodin

 v MKS Adamov 
od 13.00 do 17.00 hodin.

 V MKS si ve stejném čase můžete 
nechat  vystavit průkazku na MHD 

v Adamově.

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY 
A INTERNETU

V rámci akce BŘEZEN – MĚSÍC KNI-
HY A INTERNETU pro Vás pracovnice 
Městské knihovny připravily následu-
jící akce:

 AMNESTII UPOMÍNEK 
– po celý měsíc březen můžete vrátit 

zapůjčené knihy bez úhrady poplatku 
za jejich pozdní vrácení

Slova 
pro povzbuzení

„Škaredá středa“. Tak lidé někdy ří-
kají prvnímu dni čtyřicetidenní postní 
doby před velikonocemi. Proč by měl 
být právě tento předjarní den škaredý? 
Možná proto, že týden předtím se táhlo 
od rána do večera pořádné masopustní 
veselí, řádilo se, užívalo života plnými 
doušky. Nezbytné středeční postní vy-
střízlivění znamenalo proto pořádný 
šok a moc hezké nebylo. Po mase půst, 
po dovádění životní realita. Už to tak 
bývá. I kdyby člověk žil jak neuvázaný 
a chtěl od života vyždímat nevím co, vy-
střízlivění nikdy neujde. Může si jíst jak 
chce, kupovat co chce, užívat si s kým 
chce, opustit si koho chce. Tak už to ale 
bývá, že po takovém masopustu jej  dří-
ve nebo později čeká popeleční středa. 
Pro někoho může být pořádně škaredá. 
Každé životní vystřízlivění je bolestné 
a nepříjemné, ale může být očišťující, 
může zbavit iluzí a postavit na pevnou 
zem. Naštěstí není popeleční středa 
pořád a na konci postní doby jsou zase 
velikonoce, svátky nové naděje.

Jiří Kaňa

Fotografií si připomínáme návštěvu divadla „Zadním vchodem“, které návštěvníkům 
exkurse odkryla mnohé z tajemství divadelního zákulisí.

 SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADY PRÁCE 
S INTERNETEM –

navštívíte-li knihovnu (v pondělí a ve 
čtvrtek v době od 10 do 12 a od 13 do 
18 hodin a ve středu od 10 do 12 a od 
13 do 16 hodin) můžete se za pomoci 
knihovnice seznámit se základy práce 
s Internetem.

 Výtvarnou soutěž
 pro čtenáře a návštěvníky knihovny 

bez rozdílu věku na téma MOJE NEJMI-
LEJŠÍ KNIHA.

Podmínkou soutěže je doručení 
vlastnoručně namalovaného obrázku 
z oblíbené knihy do knihovny během 
měsíce března. Tento musí mít na zad-
ní straně uveden jméno, adresu a věk 
soutěžícího. Všechny obrázky budou 
vystaveny v knihovně a pro pět nejlep-
ších malířů budou připraveny drobné 
odměny.

Inzerce
Prodám funkční mrazničku CALEX 

50. Adamov, tel. 603 741 626
Prodám dětské horské kolo AUTHOR 

na 8 – 11 let. Cena 1.000 Kč. Tel. 
737 548 658
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Galerie osobností
P. Arnošt KOREC – v pořadí 18. duchovní 
správce adamovské farnosti je jistě ucho-

ván v paměti mnoha farníků.

Narodil se 31. prosince roku 1913 
v Boskovicích. Na kněze byl vysvěcen 
5. července 1937 v Brně. Zpočátku 
působil ve Vémyslicích, Hovoranech, 
Šardicích, Dubňanech a Mikulčicích.  
Až 1. 12. 1942 byl jmenován farářem 
v Hovoranech. Odtud byl v roce 1951 
povolán k jednotkám PTP, u nichž slou-
žil do 6. května 1954. Od toho dne pak 
byl ustanoven administrátorem ve Sta-
rém Petříně, kde setrval další 4 roky. Od 
září 1958 pracoval ve farnosti Veverská 
Bitýška, děkanství kuřimské.

Do Adamova nastoupil 3. prosince 
1973, aby zde vystřídal P. Tomáše Prn-
ku, který byl poslán spravovat poutní 
kostel a farnost ve Křtinách. Otec Ar-
nošt Korec 31. prosince téhož roku 
na svém novém působišti oslavil 60. 
narozeniny.

Naši farnost svědomitě řídit do roku 
1995. Pak se dostavily zdravotní problé-

my, které se staly důvodem jeho hos-
pitalizace v blanenské nemocnici. Zde 
P. Arnošt Korec 5. června 1995 ve věku 
nedožitých 82 roků zemřel.

Naše připomenutí osobnosti P. Ar-
nošta Korce doplníme vzpomínkou 
Emílie Hrazdirové z Boskovic, jeho 
sestry.

„Arnošt Korec studoval na gymnáziu 
v Boskovicích a rozhodl se pro dráhu 
kněze. Svého rozhodnutí nikdy nelitoval, 
držel se zásady – půjdu tam, kde mě Bůh 
bude potřebovat.

Každou farnost, ve které působil, zve-
lebil. Opravoval kostely a fary, snažil se 
zlepšit i okolí kostela. Za fyzickou práci 
se nikdy nestyděl. Byl všestranně zruč-
ný. Spolu s dělníky dokázal přiložit ruku 
k práci. 

Nedlouho po nástupu do Hovoran byl 
těsně před Vánocemi ještě s několika spo-
lubratry povolán do základní vojenské  
služby k jednotce PTP do Karlových Varů. 
Likvidoval zde zbytky po požáru hotelu 
Pupp, pak byl povolán na stavbu letiště 
Ostrava – Mošnov.

Na Vánoce 1953 dostal poprvé pro-
pustku do Hovoran na svou farnost. Teh-
dy se přes zákaz rozhodl ve Skalici vystou-

pit z rychlíku a navštívit v Boskovicích 
maminku. Druhý den jsme se ze zpráv do-
věděli o velkém vlakovém neštěstí v Zaječí, 
kde bylo 150 mrtvých a mnoho raněných. 
Možná si tenkrát zachránil život…

Po ukončení vojny byl přeložen do 
starého Petřína – malé vesničky u hra-
nic. Zde opravoval okolí kostela a faru, 
ale pro kněze to bylo za trest. V kostele 
byl většinou sám, v neděli jen s několika 
málo věřícími.

V roce 1958 byl přeložen do Veverské 
Bitýšky. I zde byla vidět jeho snaha o zlep-
šení stavu kostela, jeho pečlivost a sta-
rostlivost. Při opravách kostelní vazby si 
pádem z lešení způsobil  zranění. Ani to 
jej však neodradilo od dalších aktivit.

Po přeložení do Adamova se rozhodl 
pro nová okna. Bylo to mnoho starostí 
a jednání s výtvarníky a skláři, ale vý-
sledek stál za to. Také dlažba v kostele, 
venkovní opravy, zlepšení topení, zabez-
pečovací systém. Ten bylo nutno instalo-
vat kvůli Světelskému oltáři – významné 
památce, kterou zájemcům rád ukazoval 
a doplnil vždy odborným výkladem.

Arnošt byl dobrým kazatelem. Ne 
každému knězi je dáno, aby dokázal za-
ujmout svými myšlenkami. Jemně volil 
témata svých kázání. Byla poučná, vedla 
k zamyšlení a člověk odcházel z kostela 
s pocitem duševního obohacení. Pro kaž-
dého, kdo se na něj obrátil s prosbou, měl 
pochopení, radu i slova útěchy.

Svému poslání dával celé srdce, byl 
pokorný, tichý a skromný. Měl rád hud-
bu a hodně četl. Na stáří si přál vrátit se 
do rodných Boskovic a jako důchodce 
vypomáhat ve zdejší farnosti. Bohužel se 
zde pro něj nenašlo místo. Vrátil se sem až 
na věčný odpočinek.“

 Na pohřeb, který se konal ve středu 
14. června 1995 v 10 hodin dopoledne 
ve farním kostele v Adamově dodnes 
vzpomínají adamovští občané, pamět-
níci. Pohřební obřad vedl O. biskup 
Mons. ThLic Vojtěch Cikrle a konceleb-
rovalo mnoho kněží z celé brněnské 
diecéze, zejména pak z blanenského 
děkanství. Kostel i prostranství kolem 
bylo zaplněno. Pan farář byl oblíben 
pro svou laskavost, moudrost a vstříc-
nost. Proto přišli všichni – rozloučit 
se a symbolicky za vše poděkovat… 
Pohřben byl téhož dne v rodných Bo-
skovicích.

Z farní kroniky vypsala Marie 
Mazalová
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TURISTICKÉ VÍKENDY

Město Adamov nabízí k pro-
nájmu celý areál koupaliště na 
Horce o celkové ploše cca 4000 
m2 na letní sezónu 2004. V ob-
jektu se nachází bazén 25 x 
9 m, dětské brouzdaliště 6 x 4 m, 
volejbalové hřiště, bufet  a soci-
ální zařízení. Písemné nabídky 
zasílejte k rukám místostarosty 
Stanislava Korábka do konce 
dubna 2004 na adresu MěÚ, 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov. 
Bližší informace na tel. čísle 
516 446 383.

Vážení čtenáři, 
město Adamov je známo v celém 

světě nejen výrobky značky ADAST, 
dřevěným světelským oltářem v kostele 
sv. Barbory, či soškou známého býčka 
z jeskyně Býčí skála.

Možná již méně je město Adamov 
známo jako jedna z bran a výchozích 
míst do střední části Moravského kra-
su. Chceme tuto, možná domněnku 
napravit a jak to udělat nejlépe, než 
dát milovníkům přírody ve známost 
možnosti, kam se lze z Adamova bez 
potíží podívat. 

Tyto nabídky do blízkého i vzdále-
nějšího okolí jsou určeny pro ty z Vás, 
kteří se sami nebo s přáteli budete 
chtít projít a přemýšlíte o směru a cíli. 
Jak jsem předeslal, jedná se o nabídku, 
kterou budete nacházet ve zpravodaji 
pod označením „Turistické víkendy“, 
a zda ji využijete, to bude záležet jen 
a jen na Vás. 

Víkendové vycházky jsou vedeny po 
pěších značených trasách a pro lepší 
orientaci můžete využít turistické mapy 
KČT (zelená barva), které jsou k dostá-
ní v prodejnách knih. Jednotlivé mapy 
mají  čísla a názvy a naše vycházky se 
nacházejí na mapách čís. 86 OKOLÍ 
BRNA MORAVSKÝ KRAS,  čís. 85 OKOLÍ 
BRNA SVRATECKO, čís. 50 SVITAVSKO.  

Vycházky budou orientovány tak, 
aby byly schůdné za jeden den a jejich 
délka bude v rozmezí 15 až 20 km. Kdo 
zná Moravský kras ví, že je to chození do 
kopce z kopce, s tím ale nic nenaděláme 
a buďme rádi. Vždyť turisté z rovinatých 
končin nejen naší vlasti, ale i ze zahrani-

čí (Holandsko, Belgie, a pod.) jsou naší 
přírodou nadšeni. Potkáváme je při na-
šich turistických činnostech a jsme rádi, 
když jim můžeme pomoci a poradit. 
Stejně tak budeme rádi, budou-li naše 
nabídky pomocí a radou i Vám.

První ukázková nabídka vycházky 
Vás zavede do nejbližšího okolí Ada-
mova, nachází se na mapě čís. 86 Oko-
lí Brna – Moravský kras, výchozí místo 
Adamov zast. ČD.

Adamov zast. ČD – souběh žluté (žl) 
s modrou (m) značkou Vás zavede na SV 
okraj Josefovského údolí 1,0 km – zde 
se žl značka odděluje a nejdříve sever-
ně stoupá po Doubské cestě, ve svém 
průběhu kopíruje meandry strání až 
nás s příjemným zahřáním přivede ke  
studánce U srnce  –  pokračujeme vrs-
tevnicovou cestou a krátkým závěreč-
ným výstupem na  Máchův památník 
3,5 km. Zde zvolíme místo  odpočinku, 
který můžeme využít k rozhledům po 
okolních lesích, za pěkné viditelnosti 
můžeme vidět hřebeny Pavlovských 
vrchů. V blízkosti památníku je červená 
odbočka k pam. deska K. Liebicha. 

Po odpočinku pokračujeme V smě-
rem spolu s červenou (č) značkou se-
jdeme pod Máchův památník, přitom 
nás krátká odbočka zavede k památní-
ku L. Grabnera. Odtud zpět na znače-
nou cestu a jsme na rozcestí značených 
cest Pod Máchovým památníkem 0,5 
km. Naše žl trasa odbočí SV směrem 
a klesáním o lesních cestách se dostá-
váme k provozům firmy na zpracování 
dřeva (bývalému SOU), pokračování po 
silnici vyžaduje zvýšenou pozornost 

s ohledem na značnou frekvenci silnič-
ní dopravy. Silniční úsek nás dovede 
k dalšímu místu, které zná celý svět Býčí 
skála 2,5 km. Po prohlídce skalních  stěn 
s pam. deskou na badatele a lékaře J. 
Wankla (jeskyně Býčí skála je uzavřena) 
se vydáme dále po žl do Babic..Nejdří-
ve krátký úsek po silnici a již stoupáme 
lesní cestou místem zvaným Vaječník 
až na rozcestí značených cest Na Újez-
dě  2,0 km, kde se napojuje m značka do 
Adamova, krátce před rozcestím jsme 
po pravé straně minuli odbočku k pam.  
J.Decretta. Tím jsme se dostali na SZ 
okraj obce Babice, pokračováním po žl 
okrajem lesa můžeme navštívit propast 
Malá Macocha cca 600 m od rozcestí 
vlevo, další pokračování nás dovede 
na náves do obce Babice 1,0 km. Zde je 
možné občerstvení a poté pokračovat 
zpět po žluté Adamov ČD 4,5 km nebo 
zelené do Adamova zast ČD 4,5 km.  
Prošlá trasa je celkem 15 km.

Na závěr jen malé upozornění, po-
hybujete se v chráněné krajinné oblasti, 
dbejte proto pravidel a vydaného řádu 
CHKO. 

Spokojenost na vycházkách  přeje 
Jiří Janás, předseda odboru turistiky TJ 
Spartak Adamov.

Základní umělecká škola 
v Adamově si Vás dovoluje pozvat 
na žákovský koncert hudebního 
a tanečního oboru spojený s vý-
stavou prací žáků oboru výtvar-
ného, který se uskuteční v úterý 
23. března 2004 v 16. 00 hodin 
v koncertním sále ZUŠ. Jste srdeč-
ně zváni. 
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Výsledky fotbalového oddílu TJ Spartak Adamov

Autoškola Pernica 
Kotvrdovice

-  přijme zaměstnance – řidi-
če MHD. Informace na tel. č. 
602 472 028.

-  bude zahajovat v měsíci březnu 
2004   kurz autoškoly v Adamo-
vě.

Přihlášky a bližší informace na 
tel. č. 516 446 590 nebo 

516 417 888.

Účastníci halové ligy starších přípravek 2004. Zleva: Mikulášek, Buřík, Charvát, Hloušek, 
Farkaš, Melich, Flachs, Hemzal, Pačovský, Němec

V průběhu měsíce února 2004 při-
pravil Okresní fotbalový svaz Blansko 
dva finálové turnaje Zimní halové ligy 
starších přípravek. Turnajová klání se 
uskutečnila 1. 2. 2004 v Letovicích a 15. 
2. 2004 v Blansku.

Po prvním hracím dnu naši hráči 
obsadili 4. příčku. Ta se nakonec ne-
podařila udržet a v oslabené sestavě 
(nemocnost) se naši hráči umístili na 
konečném 5. místě. 

Výrazného úspěchu jsme ovšem za-
znamenali v individuálních oceněních. 
OFS vyhodnocovala nejlepšího hráče 
a brankáře halové fotbalové sezóny. 
Obě ohodnocení putovala do Adamo-
va. Nejlepším hráčem byl vybrán od-
chovanec našeho klubu (nyní hostová-
ní v ČKD Blansko) Milan Valný, nejlep-
ším brankářem se stal Filip Němec.   

Výsledky 1. 2. 2004

Adamov - Skalice  1 : 0
Charvát

Adamov – Rájec-Jestřebí  2 : 1
Charvát, Flachs

Adamov – ČKD Blansko  0 : 3

Adamov – Lipůvka  0 : 1

Adamov – Svitávka  0 : 3

Adamov – Letovice  1 : 0
Charvát

Adamov - Boskovice  0 : 0

Výsledky 15. 2. 2004

Adamov – Skalice  1 : 0
Pačovský

Adamov – Rájec-Jestřebí  0 : 0

Adamov – ČKD Blansko  1 : 0
Melich

Adamov – Lipůvka  0 : 1

Adamov – Svitávka  0 : 0 

Adamov – Letovice  0 : 1

Adamov – Boskovice  0 : 1

Pozvánka
V sobotu 13. března 2004 pořádá 

Město Adamov v úzké spolupráci s TJ 
Spartak Adamov, oddíl kopané turnaj 
mladších přípravek O pohár místosta-
rosty města Adamova. Fotbalová  utká-
ní se uskuteční od 8. 00 hodin v prosto-
rách Sportovní haly na ul. Osvobození.

Zúčastněné týmy:
1. TJ Spartak Adamov
2. SK Slatina
3. MKZ Rájec-Jestřebí
4. ČKD Blansko
5. SK Tuřany

Adamovský zpravodaj – vydává Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje Kulturně – informační 
komise Rady města Adamova. Odpovědný pracovník: Irena Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 446 383, e-mail: 

hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 20. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit. Nevyžádané materiály se nevracejí.

Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.
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Obecně závazná vyhláška Města Adamova č. 24/2002
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
změna: č. 7/2003 účinná od 1.1.2004

Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 12.12.2002 dle ustanovení § 1 písm. h), § 10b a § 15 zákona č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku 
města Adamova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 

Článek 1
Základní ustanovení

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Adamově (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku 
se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2
Poplatník

Poplatek platí
a)  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, 

za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data 
narození osob, které poplatek odvádějí.

b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3
Sazba poplatku

1)  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 450,- Kč a je tvořena 
a)  z částky 200,- Kč za kalendářní rok a
b)  z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Částka podle bodu 1b je stanovena podle skutečných nákladů Města 

Adamova za rok 2002 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu dle přílohy této vyhlášky, v níž je 
provedeno vyúčtování. 

2)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží 
k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně 
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

Článek 4
Splatnost

1)  Poplatek je splatný maximálně ve dvou stejných splátkách, a to do konce měsíce března a do konce měsíce 
září. Poplatník může poplatek uhradit jednorázově, a to do 31.3. každého roku. 

2)  Žádost o vrácení případného přeplatku lze podat správci poplatku nejpozději do 15. Ledna následujícího 
roku. Toto ustanovení se nevztahuje na poplatníky, kteří prokáží nárok na osvobození dle čl. 9.

Článek 5
Ohlašovací povinnost

1)  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15ti dnů od doby zapsání 
trvalého pobytu ve městě Adamově nebo nabytí stavby (dle čl. 2 písm. b této vyhlášky) do vlastnictví nebo 
od ukončení dlouhodobé nepřítomnosti v obci a současně zaplatí poplatek na zbytek roku.

2)  Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku 
změny trvalého pobytu v obci nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální 
rekreaci. 

Článek 6
Sankce

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem 
a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 



Článek 7
Pokuty

1)  Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, 
může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou 
vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací 
(poplatková) povinnost vznikla. 

3) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek 8
Prominutí poplatku

Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, 
a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 Článek 9
Osvobození 

Od poplatku jsou osvobozeni:
a) vojáci ve výkonu základní vojenské služby,
b) poplatníci, kteří se prokazatelně dlouhodobě, nejméně však 6 měsíců nepřetržitě, zdržují v zahraničí,
c) poplatníci, kteří jsou prokazatelně dlouhodobě, nejméně však 3 měsíce nepřetržitě, hospitalizování 

v léčebnách a podobných zařízeních.
Počátek vzniku nároku na osvobození je stanoven prvním dnem v měsíci následujícím po nástupu základní 
vojenské služby nebo po zahájení pobytu v zahraničí nebo po zahájení hospitalizace. Pokud poplatník již 
poplatek uhradil, má nárok na jeho vrácení v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců, v nichž 
trval nárok na osvobození. Žádost o vrácení poplatku musí být písemná a doručena na MěÚ nejpozději do 15 ti 
dnů od zániku nároku na osvobození. 

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Adamova č. 23/2002 ze dne 14.5.2002, která stanovila výši místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2002. 

Článek 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2003. 

Příloha vyhlášky č. 24/2002 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů
Náklady města na odvoz odpadu 

(vychází se z cen fakturovaných v r. 2002)
Do ceny za odvoz odpadu z města Adamova jsou započítávány:

Uložení odpadu na skládku Březinka, Vysočany, Sloup...........................................................568 398,90 Kč
Odvoz komunálního odpadu .................................................................................................1 225 230,00 Kč
Svoz a likvidace odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě, 
ze svozového dne, ze sběrného dvora ......................................................................................471 632,70 Kč
NÁKLADY MĚSTA NA LIKVIDACI ODPADU CELKEM...............................................2 265 261,60 Kč

Skutečné náklady: 
2 265 261,60 Kč : 4887 /počet obyvatel k 31.12.2002/ = 463,50 Kč


