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zprÁvY 
z mATrIkY

Upozornění
Upozorňujeme občany, že po-
kladna MěÚ  bude ve středu 
31. 5. otevřena do 16.00 hod. 

Blahopřejeme:

 3.4. Zdenka Hovorková, 80 roků
  komenského 3
 4.4. Jarmila korytářová, 75 roků
  Opletalova 38B
 10.4. Božena kvíčalová, 75 roků
  komenského 1
 20.4.  Jiřina kozohorská, 81 rok
  Pod Horkou 10
 20.4. Julie klaibová, 75 roků
  tererova 4
 22.4. Marie Bezděková, 82 roky
  Opletalova 30
 23.4. Marta Šumpelová, 75 roků
  Petra Jilemnického 9
 24.4. Jiří Blažek, 82 roky
  Petra Jilemnického 6
 24.4. Helena Zdražílková, 81 rok
  tererova 4
 27.4. Jaroslav kučera, 70 roků
  komenského 23
 28.4. Jan volf, 86 roků
  Opletalova 32
 28.4.  Růžena Bambušková, 80 roků
  Dvořákova 5

Úmrtí:

 28.3. Martin Baura, roč. 1982
  Dvořákova 2 

v měsící květnu oslavíme: 

1. květen 
svÁTek prÁce

5. květen 
kvěTnové 
povsTÁní 

českého lIdU

8. květen 
den víTězsTví

na státní svátek Den vítězství bu-
dou k soše Rudoarmějce a k soše 
t. G. Masaryka položeny věnce.
V červnovém čísle zpravodaje 
vám přiblížíme akt kladení věnců 
na fotografiích.

rekonstrukce topení na ptačině
 vážení občané, v současné do-
bě je připravena II. etapa rekon-
strukce teplovodních rozvodů na 
Ptačině. Zemní práce budou zahá-
jeny na přelomu dubna a května  
a budou se dotýkat ulic:
 Ronovská (směrem ke škole), 
neumannova, Družstevní a Jilem-
nického. Zemní práce budou pro-
bíhat převážně v trasách stávají-
cích teplovodních kanálů. Rekon-
strukcí bude částečně omezen po-
hyb občanů bydlících v této lokalitě. 
veškeré přechody, přístupy budou 
řádně označeny a zabezpečeny. 
 Žádáme občany o zvýšení po-
zornosti v daných úsecích, kde 

budou probíhat stavební práce  
a hlavně rodiče, aby s touto skuteč-
ností seznámili svoje děti. Motoris-
tům oznamujeme, že úpravou pro-
jektové dokumentace se minimali-
zovaly překopy komunikací a od-
stavných ploch pro parkování. 
Přesto jsme se nevyhnuli odstave-
ní parkoviště na ul. neumannova, 
snížení počtu parkování před ZŠ 
na ul. Ronovská na minimum a jed-
nomu překopu ul. neumannova 
před MkS. Stavební práce budou 
probíhat do poloviny července le-
tošního roku. 
 Děkujeme za pochopení.  

Odbor EMS

 vážení občané, chtěli bychom 
vás seznámit s důvody, které ved-
ly ke kácení dřevin po městě. Po-
dle ohlasů jste se rozdělili na tři 
skupiny: 
1. skupina občanů, která zásad-
ně s ničím nesouhlasí a je proti 
všemu
2. skupina občanů, která nesou-
hlasí, ale po vysvětlení situace 
se stávajícími dřevinami ve měs-
tě bere tuto skutečnost za nut-
nost
3. skupina občanů zastává názor, 
že v okolí města je dostatek ze-
leně.
 kácení dřevin rostoucích mimo 
les je dáno zák. č. 114/1992 Sb.  
a prováděcí vyhl. č. 395/1992 Sb.
 v Adamově vznikla situace kte-
rou lze rozdělit opětovně do níže 
uvedených skupin:
1. skupina jsou dřeviny, které byly 
vysázeny v rozporu s ochrannými 
pásmy inženýrských sítí, jejichž 
kořenový systém narušuje pod-
zemní vedení. tyto dřeviny budou 
na katastru Adamova jednoznačně 
odstraněny z těchto ochranných 
pásem a nebude zde obnovována 
žádná výsadba dřevin.
2.skupina jsou dřeviny, které byly 
po Adamově vysázeny bez ohledu 
na to, zda jsou vhodné do dané lo-
kality či nikoliv. (Monokulturní dře-
viny, douglaska tisolistá, bříza bě-
lokorá.) v současné době se jedná 
o přerostlé dřeviny, které nelze 
zahradnicky upravit, ohrožují bez-
pečnost občanů (vlásenka na 
Hradčany) a jsou postupně ozna-

kácení dřevin v Adamově
čovány k jejich odstranění. tyto 
dřeviny budou postupně nahraze-
ny dřevinami vhodnými pro parko-
vou úpravu nebo jednotlivými 
solitérními dřevinami.
3. skupina je tvořena celistvými 
zalesněnými plochami, kde je nut-
né provádět výchovné probírky 
porostů v době vegetačního klidu. 
Zvláštní plocha dřevin je tvořena 
na pozemku parc. č. 515/13; tj. 
plocha mezi ulicí Družstevní a ulicí 
P. Jilemnického. tento svah v pro-
storu od Domu služeb po Panelku 
vykazuje prvky lability, je narušen 
erozí, kterou způsobují neukázně-
né děti i občané, kteří si zkracují 
cestu a v neposlední řadě výsad-
bou nevhodných dřevin, které svo-
ji biologickou a protierozní funkci 
porostu již neplní a stav je nevyho-
vující. na základě požadavku va-
šich zastupitelů z loňského roku 
byla zpracována pěstební studie, 
která řeší zabezpečení svahu 
vhodnými dřevinami s omezením 
vstupu. Jedná se především o dře-
viny keřovitého vzrůstu jako je dřín, 
brslen, jalovec, hlohy, růže apod., 
a to v 13 vymezených lokalitách. 
Pro zahájení výsadby výše citova-
ných dřevin byla provedena, dle 
studie, ve vegetačním klidu proře-
závka a odstranění nevhodných 
jehličnanů, které zlikvidovaly bylin-
ný a keřovitý podrost. tato proře-
závka bude pokračovat postupně 
v souladu se studií. v letošním ro-
ce bude provedena sanace svahu 
v pěti lokalitách, která bude zaháje-
na v jarních měsících.  Odbor EMS



�

jubileum 
mgr. julie drápelové
 v květnu oslaví 70. výročí na-
rození bývalá adamovská občanka, 
dlouholetá profesorka brněnské 
konzervatoře, Julie Drápelová – 
Chovancová. narodila se v Opavě, 
do Adamova se přistěhovala s ro-
diči v roce 1938. Otec pracoval ve 
strojírnách až do roku 1949, potom 
se rodina přestěhovala do Brna, 
kam byl otec přeložen.
 Julinka, jak jí v Adamově říkali, 
byla od mala vedena ke hře na kla-
vír a hudba se stala její láskou i po-
voláním. vystudovala brněnskou 
konzervatoř a Janáčkovu akade-
mii muzických umění, obor klavír. 
v roce 1959 se provdala za spo-
lužáka Mgr. emila Drápelu, který 
byl řadu let členem Brněnské filhar-
monie a také ředitelem brněnské 
konzervatoře. Mají dva syny, kteří 
jsou rovněž aktivními hudebníky.
 Julie Drápelová působila už do 
důchodu jako profesorka brněnské 
konzervatoře. Do Adamova jezdila 
v 70. a 80. letech minulého století 
se svými žáky účinkovat na Hudeb-
ní čtvrtky. Sama také tyto programy 
připravovala. Účinkovala rovněž 
jako klavírní doprovod při vernisá-
žích výstav připravovaných Histo-
ricko-vlastivědným kroužkem. na 
vernisážích se ostatně ještě někdy 
v této roli objevuje, stejně jako na 
hudebních vystoupeních v MkS.
 Přejeme Mgr. Julii Drápelové 
vše nejlepší, hodně zdraví a spo-
kojenosti do dalších let. Děkujeme 
za přínos pro adamovskou kulturu 
a budeme se těšit na další setkání 
při vystoupení v Adamově. Mgr. Julie Drápelová, jak ji známe z vystoupení v Adamově

BlAhopřÁní
 Dne 1. května 2006 se dožívá 
významného životního jubilea  
90 roků dlouholetá občanka Ada-
mova a bývalá spolupracovnice 
adamovského závodu paní Jaro-
slava Kachlíková. všechno nej-
lepší, hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších let jí přejí děti – Jaromír, 
Josef a Jaroslava s rodinami včet-
ně sedmi vnoučat a sedmi prav-
noučat. k blahopřání se připojují 
také její bývalé spolupracovnice, 
přátelé a známí. nikdy nezapome-
nou na její kuchařské a zvláš cu-
krářské umění. Za veškerou práci, 
kterou vykonala pro rodinu i ostat-
ní blízké přátele, jí patří poděkování.

svozové dny – svoz odpadu z domácností
od 15.00 hod – 19.00 hod
I. stanoviště: P. Jilemnického – u 
stání na kontejnery uprostřed ulice
II. stanoviště: ul. Dvořákova – vjezd 
do ulice
Pondělí 22. května 2006 
od 15.00 hod – 19.00 hod
I. stanoviště: parkoviště na ul. neu-
mannova
II. stanoviště: ulice Družstevní – 
uprostřed parkoviště
Úterý 23. května 2006 
od 15.00 hod – 19.00 hod
I. stanoviště: ulice Hybešova u auto-
busové zastávky 
II. stanoviště: ulice Fibichova 
 Svozové dny nejsou určeny pro 
odložení směsného komunálního 
– odpad z domácností, ani pro od-
ložení skleněných lahví nebo Pet 
lahví (k tomu jsou určeny nádoby 
na komunální a tříděný odpad). 
Žádáme občany, aby respektova-
li uvedený termín svozu. v případě, 
že občané nevyužijí vyhlášeného 
svozového dne, je třeba odpad 
zavézt na sběrný dvůr firmy GAMA 
J+P s. r. o., kolonie 302, a to každý 
pracovní den od 6.30 – 18.00 hodin.
 Upozorňujeme občany, že je 
zakázáno ukládat části vybou-
raných bytových jader včetně 
stavební sutě ke kontejnerům. 
Tento odpad je možno uložit za 
úhradu na výše uvedeném sběr-
ném dvoře.

 v letošním roce v našem městě 
proběhne svoz velkoobjemového 
odpadu, odpadu z údržby veřejné 
zeleně a nebezpečného odpadu od 
občanů města Adamova v době  
od 15. května 2006 do 23. května 
2006.
 Odpad budou občané odkládat 
v určenou dobu a místo přímo do 
kontejnerů, které budou přistaveny 
dle níže uvedených termínů a hodin:
Pondělí 15. května 2006 
od 15.00 hod – 19.00 hod
I. stanoviště: horní parkoviště na 
ulici Sadová
II. stanoviště: parkoviště pod ob-
chodním domem ulice Sadová
Úterý 16. května 2006 
od 15.00 hod – 19.00 hod
I. stanoviště: ulice komenského  
u bezbariérového přístupu
II. stanoviště: ulice komenského 
pod základní školou
Středa 17. května 2006 
od 15.00 hod – 19.00 hod
I. stanoviště: ulice Pod Horkou u ga-
ráže MěÚ Adamov
II. stanoviště: ulice Osvobození 
u vrátnice ADASt a.s. (Bílá labu)
Čtvrtek 18. května 2006 
od 15.00 hod – 19.00 hod
I. stanoviště: ulice Plotní budova č. 
91 – u vjezdu ke garážím
II. stanoviště: ulice Mírová – chod-
ník před bytovým domem
Pátek 19. května 2006 

placená inzerce
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rozpočeT měsTA AdAmovA nA rok 2006

  příjmY: 67 216,900 

A. Vlastní příjmy (třída 1,2,3) 48 484,600 

Třída 1 – Daňové příjmy �5 88�,100 
  1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 
   7 033,000 
 1112 daň z příjmů FO ze SvČ 3 000,000 
 1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů  
   374,000 
 1121 daň z příjmů PO 7 394,000 
 1122 daň z příjmů PO za obce 217,800 
 1211 daň z přidané hodnoty 13 177,000 
  1332 poplatky za znečišování ovzduší 1,000 
  1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 
   2 346,000 
  1341 poplatek ze psů 99,000 
 1343 poplatek za užívání veřejn. prostranství  
   70,000 
 1344 poplatek ze vstupného 1,300 
 1345 poplatek z ubytovací kapacity 330,000 
1347 poplatky za provozov. výh. hrací přístroj  
   340,000 
  1361 správní poplatky 400,000 
 1511 daň z nemovitostí 1 100,000 

Třída � – Nedaňové příjmy 8 95�,500 

Třída � – Kapitálové příjmy � 6�7,000 
 2460 splátky půjček od obyvatelstva 1 250,000 
§ 1012  Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.  
   23,900 

 § 2140  vnitřní obchod, služby a cest. ruch 
   54,000 
§ 3111  Předškolní zařízení 59,900 
§ 3113  Základní školy 639,900 
§ 3341  Rozhlas a televize 13,000 
§ 3612  Bytové hospodářství 2 878,700 
§ 3613  nebytové hospodářství 6 602,700 
§ 3632  Pohřebnictví 13,000 
§ 3639  komunální služby a územní rozvoj j.n.  
   567,000 
§ 3722  Sběr a svoz komunálních odpadů  
   100,000 
§ 4314  Pečovatelská služba 70,000 
§ 5311  Bezpečnost a veřejný pořádek 95,200 
§ 5512  Požární ochrana – dobrovolná část  
   20,000 
§ 6171  Činnost místní správy 42,600 
§ 6310  Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací  
   30,000 

B. Přijaté dotace  (třída 4) 18 732,300 
  4112 neinv. přij. dotace ze SR v rámci SDv 
   6 640,700
4213 inv. přijaté dotace ze státních fondů 
   12 091,600 
  
  FInAncovÁní: 22 412,400 

 8115 změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ 
   3 133,500 
8123 dlouhodobé přijaté půjčky 22 392,500 
 8124 uhrazené splátky dlouhod. přijat. půjček 
   -3 113,600 

údaje jsou uvedeny v tis. Kč 
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§ 3639  komunální služby a územní rozvoj j.n.  
   695,600
§ 3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 
   3 150,000
 § 3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
   985,500
 § 4174  Dávky sociální péče pro staré občany  
   200,000
 § 4175  Dávky sociální péče pro rodinu a děti 
   3 600,000
 § 4176  Dávky sociální péče pro sociálně 
  vyloučené 30,000
 § 4181  Příspěvek při péči o osobu blízkou 
   1 400,000
 § 4182  Příspěvek na zvláštní pomůcky 300,000
 § 4186  Příspěvek na individuální dopravu  
   100,000
 § 4314  Pečovatelská služba 933,500
 § 5212  Ochrana obyvatelstva 66,800
 § 5272   Činnost orgánů v krizovém řízení  
   100,000
§ 5311  Bezpečnost a veřejný pořádek  
   2 178,500
 § 5512  Požární ochrana - dobrovolná část  
   2 982,500
§ 6112  Zastupitelstva obcí 1 712,700
§ 6171  Činnost místní správy 7 884,800
§ 6310  Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací  
   396,000
§ 6320  Pojištění funkčně nespecifikované  
   82,000
 § 6402 Finanční vypořádání minulých let  
   141,000
   

 
  výdAje: 89 629,300
 
 § 1014  Ozdravování hosp. zvířat 13,000
 § 2140  vnitřní obchod, služby a cestovní ruch  
   57,000
 § 2212  Silnice 5 837,900
 § 2219  Ost. záležitosti pozemních komunikací 
   2 476,400
§ 2221  Provoz veřejné silniční dopravy 950,000
§ 2310  Pitná voda 30,000
§ 2321  Odvádění a čištění odpadních vod  
   356,700
§ 3111  Předškolní zařízení 705,400
§ 3113  Základní školy 4 078,600
§ 3141  Školní strav. při předškol.a zákl. 
  vzdělávání 188,000
§ 3319  Ost. záležitosti kultury 1 913,500
§ 3341  Rozhlas a televize 187,000
§ 3349  Ostatní záležitosti sdělovacích 
  prostředků 147,000
§ 3399  Sbor pro občanské záležitosti 65,500
§ 3412  Péče o sportoviště v majetku obce  
   104,900
§ 3419  Ost. tělovýchovná činnost 1 547,100
§ 3513  Lékařská služba první pomoci 17,000
§ 3541  Prevence před drogami, alk., nikot. a  j.  
   30,000
§ 3612  Bytové hospodářství 1 563,600
§ 3613  nebytové hospodářství 5 797,500
§ 3631  veřejné osvětlení 1 712,400
§ 3632  Pohřebnictví 210,000
§ 3634  Lokální zásobování teplem 34 701,900

shrnutí: příjmy 67 216,900 + financování 22 412,400 = 89 629,300
Byl schválen vyrovnaný rozpočet.
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ze svodkY UdÁlosTí
měsTské polIcIe AdAmov

 Sobota 1. dubna 2006. Sportov-
ní hala Adamov. Již z názvu možno 
rozpoznati, že šlo o turnaj s lehkým 
nádechem aprílové taškařice. Pří-
chozí hráči do poslední chvíle ne-
tuší, s kým budou hrát. Svoji pozi- 
ci si každý vylosuje až přímo na 
místě a složení jednotlivých družs-

II. Aprílový sranda match ve volejbale 

 Při provádění hlídkové činnosti 
strážníci objevili v pozdních nočních 
hodinách v okrajové části města 
neznámého nezletilého chlapce. 
nezletilý nebyl schopen strážní-
kům vysvětlit, kde se v Adamově 
vzal, proto byl převezen na služeb-
nu MP, kde bylo zjištěno, že jde  
o čtrnáctiletého chlapce z Blanska. 
Do Adamova zabloudil, když byl na 
návštěvě u kamaráda v Olomuča-
nech. v součinnosti s Policií ČR byli 
vyrozuměni rodiče chlapce, kteří si 
ho pak od strážníků vyzvedli na 
služebně MP. 
 na okraji lesa ulice neumanno-
va byli strážníky objeveni dva lovečtí 
psi rasy benedský honič, kteří zde 
volně pobíhali. Zjevně zatoulané psy 
strážníci odchytili a převezli na slu-
žebnu MP Adamov. v součinnosti 
s Českomoravskou mysliveckou 
jednotou, okresní myslivecký spo-
lek Blansko, bylo zjištěno, že ma-
jitelem neobvyklého a vzácného 
plemene psů může být pan Z. D.  
z Útěchova. Po zkontaktování prav-
děpodobného majitele se potvrdilo, 
že mu psi opravdu patří. Strážníci 
mu jeho pejsky vrátili a současně 
mu ale za přestupek spáchaný 
porušením obecně závazné vyhláš-
ky města Adamova uložili pokutu  
v blokovém řízení. 
 Občan města strážníkům ozná-
mil, že byl na okraji lesa ulice Sa-
dová obtěžován volně pobíhajícím 
psem rasy aljašský malamut. když 
strážníci přijeli na místo, pes zde 
ještě volně pobíhal, ale před stráž-
níky utekl na ulici Lesní, kde zabě-
hl na dvorek rodinného domu. Dal-
ším šetřením pak strážníci zjistili  
i majitelku psa. Protože pes nebyl 
dostatečně zajištěn, volně pobíhal 
bez náhubku po městě a navíc ob-
těžoval občana města, byl přestu-
pek spáchaný porušením obecně 
závazné vyhlášky města Adamova 
s majitelkou psa projednán ulo-
žením pokuty v blokovém řízení. 
 Občan města strážníkům ozná-
mil, že viděl v proudu řeky Svitavy 
plavat pravděpodobně mrtvé tělo 
člověka. když se strážníci dostavi-
li k řece, zjistili, že se opravdu jedná 
o mrtvolu člověka. nález byl bez-
odkladně oznámen Policii ČR a 
strážníci pak sledovali, kam proud 

řeky mrtvé tělo ponese. Za silnič-
ním mostem vedoucím přes řeku se 
tělo u břehu zachytilo o vrostlý strom. 
Strážníci místo zajistili proti vstupu 
nepovolaných osob a vyčkali na pří-
jezd policistů, kterým nález mrtvo-
ly člověka předali k dalšímu opatření. 
 v měsíci březnu město Adamov, 
tak jako jiná města a obce v České 
republice, postihly opět povodně. 
Byly zatopeny podjezdy železniční 
trati na komunikaci vedoucí z Ada-
mova do Bílovic nad Svitavou a ta- 
ké podjezd trati u tenisových kurtů. 
Z těchto důvodů byla komunikace 
procházející městem uzavřena  
a úkolem strážníků bylo usměrňo-
vání silničního provozu na náhrad-
ní lesní cestě. Po pěti dnech se po-
dařilo zprovoznit podjezd trati u 
tenisových kurtů, čímž byl provoz 
po hlavní komunikaci obnoven.  
v průběhu povodně ztížila práci 
Sboru dobrovolných hasičů Ada-
mov a strážníků pětice mladíků  
z Adamova, kteří chtěli sjet značně 
rozvodněný křtinský potok od Býčí 

Inzerce
• vyměním družstevní byt 3+1 na 
neumannově ulici v Adamově za byt 
1+1 v Adamově + doplatek. Byt je na 
jihovýchodní straně domu.
krásný výhled, zděné jádro, velká 
komora. nabízím i garáž nedaleko od 
bytu. Svoboda, tel.: 608 028 681, email: 
svobodaantonin@centrum.cz
• Hledám byt 2-3+2 v Adamově. 
tel. 605 903 800.
• koupím staré pohlednice do roku 
1945, tel. 608 420 808.
• Prodej – zděná, dvoupatrová ga-ráž 
v řadové zástavbě v Ov v Adamově 
– Ptačina. 19m2, elektřina 220/380 
v. Cena dohodou – nejvyšší nabídka. 
tel. 516 446 521 po 18. hodině. 
• Prodám garáž na Horce za bývalým 
internátem, cena dohodou. 
tel. 516 446 175.
• Hledám pronájem garáže na Pta-
čině. tel. 607 905 623 po 19. hod.
• Pronajmu byt 1+1, volný od 1. 7. 2006. 
tel. 516 447 179, 721 405 548.

skály na gumovém člunu. Strážníci 
mladíkům v tomto hodně nerozum-
ném počinu zabránili a důrazně jim 
domluvili.   Robert Nedorost 

 vedoucí strážník MP Adamov

vajícím pod-
večeru zpří-
jemněné hu-
dební skupi-
nou Svižníci. 
1. SMIkRS  
2. turbo  
3. Humusáci  
4. exoti  
5. „C“
 O hodnot-
né ceny se po-
starali: Mirek 
Svědínek a 
Speedy – dě-
kujeme. 
 Fotogra-
fie a více info 
o akci na www.
vkadamov.cz

VK Sokol 
Adamov

tev bývá tedy značně rozmanité. 
většina utkání se hraje v uvolněné 
atmosféře a s úsměvem. nejinak 
tomu bylo i letos. S nástrahami so-
botního dne se nakonec nejlépe 
vyrovnalo družstvo SMIkRS. Po 
slavnostním vyhlášení následova-
lo tradiční posezení u piva, v nastá-
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pozvánka na výstavu

 Harmonii barev jarní přírody roz-
šíří ve výstavní síni Společenského 
centra harmonie v obrazech aka-
demické malířky Jiřiny Hartinge-
rové. vernisáž výstavy se uskuteč-
ní v neděli 21. května v 16 hodin. 
výstavu uvede PhDr. Ludvík Ště-
pán, PhD. Skladby pro loutnu a zpěv 
uvede loutnistka a zpěvačka Simo-
na Holubcová. k prohlídce výsta- 
vy jste zváni i v dalších dnech až 
do 30. května od 13.00 do 17.00 hod.
 k výběru z díla, které autorka 
představí v Adamově, uvádí:
 „Zobrazuji krajinu země, měst  
i moří, ale i vize podmořského svě-
ta. Snoubí se zde realita s fantazií. 

Harmonie a poezie v obrazech Jiřiny Hartingerové
Nejde však o popis konkrétní kraji-
ny, ale o hloubku pohledu, vůli hle-
dat a objevovat …“
„Snažím se dotýkat prostoru kolem 
sebe. Snažím se o vyjádření urči-
tého řádu a harmonie – důležité je 
pro mne světlo, symbol naděje. 
Hledám harmonii našeho světa …“
 Akademická malířka a grafička 
Jiřina Hartingerová po léta patří me-
zi renomované špičky naší výtvar-
né scény. Absolvovala Střední 
umělecko-průmyslovou školu v Brně 
a pokračovala ve studiu na vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze 
v ateliéru malby a grafiky u národ-
ního umělce A. Strnadela. Rozsah 

tvorby Jiřiny Hartingerové však 
nezahrnuje jen malbu a grafiku  
(v ní vynikla např. unikátní techni-
kou tzv. škrabané litografie), ale je 
autorkou i řady netkaných textilií  
a tapiserií, které zdobí reprezen-
tační prostory v Brně i jiných měs-
tech. O oblibě Jiřiny Hartingerové 
svědčí dlouhé seznamy samostat-
ných a kolektivních výstav doma  
i v zahraničí. 
 na adamovské výstavě budou 
převažovat obrazy z posledního ob-
dobí. Jsou řazeny do cyklů, z nichž 
nejvýraznější je cyklus země, cyk-
lus moře a cyklus zahrad. Dílo Ji-
řiny Hartingerové zaujme poetickou 
snovostí, něhou, harmonií a výtvar-
nou osobitostí. 

PhDr. Jaroslav Budiš

Akademická malířka Jiřina Hartingerová v ateliéru.

Jiřina Hartingerová – z cyklu Podmořská říše.

SLOVA PRO POVZBUZENÍ
 Jeden příběh vypráví o muži, kte-
rý měl pocit, že už nedokáže žít. Čím 
dál víc cítil, že jej životní starosti dusí 
a neví jak z nich ven. Měl pocit, že se 
zklamal snad ve všech lidech, dokon-
ce i v těch nejbližších. Ze zoufalství 
se vydal pro radu k jednomu moud-
rému starci. Ten jej vyslechl a mlčky 
nabral z ohniště do dlaně popel. Do 
druhé ruky vzal sklenici s křišálově 
čistou vodu a popel do ní nasypal. 
Voda se okamžitě zakalila a ztratila 
svůj jas. Potom vzal stejnou hrst po-
pela a vyhodil ji oknem své chýše do 
blízkého zářivě modrého moře. Na to 
vyzval onoho muže, aby se šel podí-
vat, co to s mořem udělalo. Ten se 
vrátil a musel uznat, že nic. Moře zů-
stalo čisté jako předtím. Na to mu 
stařec řekl: „Popel, to jsou naše život-
ní problémy a starosti. Voda, to jsou 
lidské vztahy, v rodině, mezi přáteli, 
s dalšími lidmi. Oceán představuje 
člověka, který věří, že lidské vztahy 
jsou víc, než všechna špína světa. 
Sklenice znamená strach, že dobré 
vztahy už neexistují, že je špína zce-
la zničila.“ 
 Muž nejprve nerozuměl. Přesto 
starci poděkoval a odešel, aby o jeho 
slovech přemýšlel. Všechno se změ-
nilo v okamžiku, kdy jej pozdravil 
úplně cizí člověk a on mu odpověděl. 
Tenkrát pochopil, že v jeho duši začí-
ná přibývat vody. Pochopil, že když 
se bude snažit mít co nejvíc přátel, 
když si uchová víru, že dobro nevy-
mřelo, bude mít v duši oceán. Když 
však bude na důvěru v lidských vzta-
zích rezignovat, když bude věřit už jen 
sám sobě, v jeho srdci zůstane vody 
jako v pohárku. Lehko pak ji zakalí  
i taková troška popela…              JK
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městské kulturní 
středisko 
Adamov, 
tel. 516 446 590,
pro vás v měsíci 
květnu připravilo:
1. května 2006 – autobusový zá-
jezd do Prahy na výstavu „KAREL 
IV. – CÍSAŘ Z BOŽÍ MILOSTI“
3. května 2006 – NáVšTěVU 
BRNěNSKéhO PLANETáRIA 
spojenou s pozorováním večerní 
oblohy se zajímavými objekty – 
planety MARS, SAtURn, Mě-
SÍČnÍ kRAJInA apod. Začátek 
akce je ve 20 hodin. Odjezd auto-
busu v 19 hodin z Adamova I od 
ZŠ a v 19.15 z Adamova III.
11. května 2006 – VLASTIVěD-
NÝ VÝLET, tentokrát Jedovnicko, 
rybník Budkovan, Rudické pro-
padání, okolní památníky, prů-
vodce Ing. Jiří truhlář, odjezd  
v 8.45 hodin z Adamova III a v 9 
hodin z Adamova I.
15. května 2006 v 9 hodin – „DO-
POLEDNE S POháDKOU“ – 
tentokrát se členy skupiny kA-
MARÁDI z Brna. vstupné: 20 kč
15. května 2006 ve 14 hodin – 
OSLAVA SVáTKU MATEK v MkS 
Adamov (pořádá MkS, kD I a kD 
III)
21. května 2006 v 16 hodin –  
vernisáž výstavy hARMONIE  
A POEZIE V OBRAZECh JIŘI-
Ny hARTINgEROVé
23. května 2006 v 17.30 hodin – 
POCTA MOZARTOVI – koncert 
Jana Škrdlíka (violoncello, prů-
vodní slovo), Petry Čadové (vio-
loncello), vstupné 40 kč
28. května 2006 v 17.15 hodin  
v salonku MkS – setkání zájem-
ců o poznávání Bible – BIBLIC-
KOU hODINU
29. května 2006 v 9 hodin – PO-
háDKOVé DOPOLEDNE – Dá-
REK K MDD – pohádka O PO-
PeLCe, účinkuje eva Hrušková 
(představitelka Popelky ve stej-
nojmenné filmové pohádce)
29. května 2006 v 17.30 hodin – 
pořad „PěT KLOBOUKŮ JANA 
PŘEUČILA“, účinkuje Jan Přeu-
čil a eva Hrušková, vstupné 80 kč

Zábavné odpoledne pro děti školní družiny – 5. dubna 2006.

Fotografie z recitálu písničkáře V. K. Tomáška – 7. dubna 2006.

Organizátoři letošního ročníku výstavy Flora Olomouc měli opět pro 
návštěvníky připravenu krásnou podívanou – 20. dubna 2006.
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připravované 
zájezdy do divadla:
10. května 2006 Já jsem já – re-
citál Marty kubišové (divadlo Re-
duta Brno)

13. května 2006 Holiday On Ice 
– krasobruslařská exhibice (hala 
Rondo Brno)

19. května 2006 Šumař na stře-
še – nový muzikál (Městské di-
vadlo Brno)

1. června 2006 Prodaná nevěs-
ta (Janáčkovo divadlo Brno) 

přIprAvUjeme: 
KURZ VÝPOČETNÍ TEChNIKy 
PRO ZAČáTEČNÍKy – nutná 
skupina minimálně 8. zájemců 
Zájemci se mohou hlásit v MkS 
Adamov nebo telefonicky (vzkaz 
můžete nechat na záznamníku  
s uvedením kontaktu na sebe)

nové knIhY 
v měsTské knIhovně 
AdAmov

Knihy pro děti:
kubátová M.: Bubáci z krakono-
šova; Petiška e.: Anička a bás-
nička; Čechura R.: Dva ve fra- 
ku; Rowlingová J.: Harry Potter  
a princ dvojí krve; Lewis C. S.: 
Letopisy narnie-Princ kaspian
Ježková A.: karel Iv

Z naučné literatury jsme na-
koupili:
toulavá kamera; Pod pokličkou; 
Moody R.: Život po ztrátě; Gelar-
di J.: vnučky královny viktorie; 
Ryvolová S.: tváře v prachu 
etiopie
Pro ženy:
Woodová B.: Dům vzpomínek; 
Plaidy J.: vzdorující královna; 
Lindseyová J.: triumf lásky; 
Fuchsová I.: když chce žena 
zhubnout

historické romány:
Pressfield S.: Ctnosti války-Alex. 
veliký; Pergeterová e.: Svítání 
na západě; McCulloughová C.: 
ve stínu zlaté hory

Na své si přišli i pánové – milovníci fotbalu – květinové aranžmá ve 
tvaru míče – 20. dubna 2006.

Fotografie z vernisáže výstavy fotografií  Vladimíra Kejíka – Panoram-
tická obzory – 22. dubna 2006.
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je zA 
pěT mInUT 
dvAnÁcT ...
 Je nejvyšší čas dodržovat zá-
kony. tak zní moto soutěže Para-
graf 11/55, jejíž tvůrci chtěli upo-
zornit na alarmující stav nezna-
losti zákonů v naší společnosti. 
 Za účelem zvýšení právního 
vědomí tedy šestého dubna pro-
běhl na ZŠ a MŠ Adamov již 
šestý ročník této vědomostní po-
stupové soutěže pro žáky druhé-
ho stupně a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií. Hlavním 
cílem projektu, který probíhá  
z iniciativy Aliance Zákon 18, je 
zvýšení znalosti zmíněného zá-
kona, který zakazuje prodej ta-
bákových výrobků mladým lidem 
do osmnácti let. O tomto zákonu 
totiž existuje jen minimální pově-
domí a jeho porušování je spole-
čensky tolerováno.
 téměř tříhodinovou dynamic-
kou soutěž o pěti kolech doplňo-
vala divácká soutěž a zajímavý 
kulturní program. třemi zdařilý-
mi vystoupeními zaujali žáci ze 
školního tanečního kroužku, své 
pěvecké nadání potvrdila žákyně 
třídy 6.B Adéla Grimová. Žáci se 
tedy během soutěže zajímavou 
formou nejen něco přiučili o zá-
konech, zodpovědnosti a nutnos-
ti umět prezentovat své názory  
a pracovat v týmu, ale také se 
dobře pobavili a odreagovali. Pro 
většinu týmů, které obstály v před-
školním výběru a propracovaly 
se do školního kola, boj skončil 
rozdáním blahopřání, diplomů  
a cen. to však neplatí pro vítězné 
družstvo ze třídy 9.B, které se 
nyní horlivě připravuje na oblast-
ní kolo pořádané 27. dubna na 
krajském soudu v Blansku. 
 vítězům ještě jednou blaho-
přeji a přeji jim, aby se stejně jako 
družstvo naší školy v minulém 
roce vrátili z oblastního kola jako 
vítězové.
 koordinátorka školního 

kola a vyučující občanské 
výchovy Mgr. Monika Lacová

setkání redaktorů
 Základní škola na ulici komen-
ského přivítala 19. dubna 2006 
účastníky tradičního Setkání re-
daktorů školních časopisů ze 
základních a středních škol.
 Adamovský školní časopis 
Devítka vychází pravidelně kaž-
dý měsíc od školního roku 1998/ 
/99 a od roku 1999/2000 pořádá-
me na naší škole společná setká-
ní (to letošní je v pořadí již šesté 
a v červnu vyjde úctyhodné osm-
desáte číslo Devítky!).
 tento ročník byl ve znamení 
skandinávské literatury pro děti, 
zejména pak norské kultury  
a života v této zemi vůbec. Dveře 
do vzdálených zemí nám pootev-
řela PhDr. Miluše Juříčková, kte- 
rá vyučuje norštinu a norskou 
literaturu na FF MU v Brně a vě-
nuje se překladům z norštiny. 
Setkání s touto osobností bylo 
pro všechny nevšedním zážit-
kem, a to zdaleka nejen kvůli 
Rytířskému řádu za zásluhy, kerý 
obdržela od norského krále 
Haralda v. a který jsme si mohli 
prohlédnout „na vlastní oči“.

 Další část dne byla naplněna 
aktivní novinářskou činností v po-
čítačové učebně, kde jednotlivé 
redakce tvořily příspěvky do spo-
lečného sborníku. tuto „dílnu“ 
vedl p. učitel Mgr. Radek Cupák, 
který navíc děti seznámil s pre-
zentací Devítky na školním intra-
netu. Pedagogové, kteří dopro-
vázeli žáky, si zatím v učebně 
českého jazyka vyměňovali zku-
šenosti z práce nad školními 
časopisy a zamýšleli se nad jejím 
začleněním do připravovaných 
školních vzdělávacích programů 
v rámci mediální výchovy. 
 Společné setkání končilo spo-
lečným obědem ve školní jídelně 
a společným přáním, abychom 
se příští rok zase sešli uprostřed 
adamovských lesů, vod a strání 
(jak se zpívá ve známé písničce).
 Za organizátory akce děkuje-
me MěÚ Adamov, který nám 
poskytl propagační materiály  
a také kuchařskému týmu naší 
školy, který se postaral o perfekt-
ní občerstvení. 

 PaedDr. Dalimila hodaňová

slevy za plyn 
pro držitele průkazu zTp/p
 Jihomoravská plynárenská, a. s., nabízí slevu za odebraný zem-
ní plyn pro držitele průkazů ZtP/P ve výši 10 kč/MWh dle aktu-
álního ceníku. Orientačně činí sleva při odběru 26,2 MWh za rok 
částku cca 262 kč. Podmínky pro přiznání výhod:
– průkazka mimořádných výhod III. stupně (ZtP/P)
– žadatel musí být držitel smlouvy, plynoměru
– předepsaný tiskopis s aktuálním stavem a číslem plynoměru

 Žádost lze vyřídit osobně na počkání v nejbližší zákaznické 
kanceláři JMP, a.s. (Blansko, Zborovecká 2a), nutno předložit OP, 
průkazku ZtP/P a aktuální stav plynoměru. Pokud se osobně 
zákazník dostavit nemůže, nechá na příslušné žádosti potvrdit 
(ověřit) platnost průkazu ZtP/P na sociálním odboru Městského 
úřadu v Blansku, př. na Městském úřadě Adamov, odboru sociál-
ních a správních věcí. vyplní aktuální stav a číslo plynoměru a po-
depsanou žádost poté zašle na uvedenou adresu: 
Jm plynárenská, a.s., Zákaznické centrum
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
 Sleva je uplatnitelná ke dni přijetí žádosti na JMP, a.s. a nelze 
ji získat zpětně. Podrobnější informace obdržíte na zákaznické 
lince JMP, č. t. 840 113 355
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placená inzerce

 všesokolské slety vždy byly  
a jsou ukázkou činnosti a dění v So-
kole pro širokou veřejnost a mož-
ností setkání těch, kterým je blízká 
sokolská myšlenka. v minulosti 
byly slety často i povzbuzením  
v pohnutých dobách celého náro-
da. kromě společného vystoupení 
tisíců cvičenců slety přinášely a při-
nášejí i řadu sportovních soutěží, 
přehlídek kulturních souborů, turis-
tických srazů, a to nejen v době 
sletu, ale v průběhu celého sleto-
vého roku. Přední čeští umělci se 
vždy podíleli na sletových výsta-
vách, tvorbě hudby pro vystoupení, 
návrhu kroje, výzdobě stadiónu 
apod. 
 Zatím se konalo 13 všesokol-
ských sletů. nejvýznamnější sku-
tečnosti jednotlivých sletů:
 I. všesokolský slet 1882 byl 
uspořádán k 20. výročí založení So-
kola na Střeleckém ostrově. Cviči-
lo se bez hudby, povely se dávaly 
úderem tyče. Již byl zaveden jed-
notný cvičební úbor. Průvod Pra-
hou vedla kmochova kapela, zahá-
jení sletu bylo v národním divadle.
 II. všesokolský slet 1891 byl 
součástí Jubilejní výstavy, která 
byla demonstrací češství. Cvičilo 
se v královské oboře a byla poprvé 
provedena prostná za doprovodu 

hudby. na pódiu byli předcvičova-
telé. Součástí sletu byly závody na 
nářadí a ve skoku vysokém. Diplo-
my pro závodníky vytvořil malíř 
Ženíšek.
 III. všesokolský slet 1895 se 
konal v době národopisné výstavy 
českoslovanské. na výstavě byl 
Sokolský pavilon – postavený jako 
ukázková sokolovna se cvičebním 
sálem vybavený nářadím, šatny, 
zasedací místnost, knihovna atp. 

sletová výstava, slavnostní večer  
v národním divadle). výstavní pla-
kát namaloval Mikoláš Aleš.
 V. všesokolský slet 1907 byl 
prvním „velkým sletem“ se širokou 
účastí sokolů ze zahraničí (včetně 
Ameriky). vystoupila školní mlá-
dež, středoškoláci. Byly předvede-
ny moravské tance v původních 
krojích. konal se plavecký závod na 
vltavě, regata s ohňostrojem, so-
kolská jízda, mezinárodní závody.
 VI. všesokolský slet 1912 byl 
pořádán jako první slet Svazu slo-
vanského sokolstvo a zároveň se 
stal oslavou 50. výročí založení 
Sokola. Slet trval 5 týdnů, cvičilo 
přes 30 000 cvičenců. Slet se stal 
mohutnou manifestací slovanských 
národů v rakousko-uherském moc-
nářství a největší tělocvičnou slav-
ností na světě, do té doby pořáda-
nou.
 VI I. všesokolský slet 1920 byl 
prvním sletem po světové válce. 
Cvičilo přes 100 000 cvičenců. Po-
prvé zde zazněl pochod Josefa 
Suka „v nový život“. Byl pořádán 
Den školní mládeže a Dny doros- 
tu. Sletu byl přítomen prezident  
t. G. Masaryk. vystoupila armáda 
ČSR. Slet byl oslavou nové repub-
liky, zejména pak sletová scéna 
„Stavba sochy svobody“.

všesokolské slety

Cvičilo se na Letenské pláni. Popr-
vé zde vystoupili dorostenci a so-
kolská jízda. konaly se závody na 
nářadí, v běhu, skoku do výšky, 
šplhu. Závodili i cizinci. na výsta-
višti byl předveden lampiónový rej.
 IV. všesokolský slet 1901, na 
kterém poprvé v historii vystoupily 
ženy, které předvedly cvičení s ku-
želi. Opět se soutěžilo. Slet prová-
zl bohatý kulturní program (koncert 
sokolských pěveckých souborů, 
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 VIII. všesokolský slet 1926 se 
poprvé konal na Strahově, poprvé 
se vcházelo bránou borců. v tyr-
šově domě byla odhalena socha  
M. tyrše a otevřeno sokolské mu-
zeum. Prezident t. G. Masaryk vě-
noval sokolstvu sokolskou vlajku. 
ve sletové scéně „kde domov můj“ 
vystoupili i přední čeští umělci.
 IX. všesokolský slet 1932 byl 
oslavou 70 let trvání Sokola a vzpo-
mínkou na 100. výročí narození 
Miroslava tyrše. Byly zde Dny žac-
tva (na ně se přišel podívat i prezi-
dent Masaryk), dorostu, členstva. 
konaly se soutěže sokolských 
souborů divadelních, loutkových, 
pěveckých hudebních i trubač-
ských sborů. Sokolský plakát vy-
tvořil Max Švabinský. Cvičení sle-
dovalo přes milion diváků, na cvi-
čišti se vystřídalo 188 000 cvičenců. 
 X. všesokolský slet 1938 pa-
tří mezi slety, na které se dodnes 
vzpomíná. konal se v době fašis-
tické hrozby. na Strahově vystou-
pilo přes 29 000 mužů ve slavné 
skladbě „Přísaha republice“. Popr-
vé pod cvičební plochou byly re-
produktory. Průvody Prahou a celý 
slet byly demonstrací odhodlání 
čelit zlu. Byl zařazen Den brannos-
ti na Strahově. Prezident e. Beneš 
daroval ČOS prapor. Sletu se 
zúčastnilo 348 00 cvičících a přes 
2,3 milionů diváků. 
 XI. všesokolský slet 1948 se 
konal po únorovém puči komunistů 
a byl poslední manifestací demo-
kratického smýšlení v Českoslo-
vensku. Prezident Beneš mezitím 
podal abdikaci. Při hlavním sleto-
vém průvodu stál na tribuně k. Gott-
wald. Sokolové skandovali protiko-
munistická hesla, před tribunou 
sklonili prapory, nedali poctu nové-
mu prezidentovi. na cvičišti byla, 
mimo jiné, předvedena nezapome-
nutelná prostná mužů – věrni zů-
staneme (pocta statečnosti sokolů 
padlých během války), cyklistický 
rej, jezdecký rej, vystoupení tábor-
níků. Úbor pro dorostenky navrho-
val karel Svolinský Celkem vystou-
pilo více než půl milionu cvičenců. 
 Po sletu (na podzim 1948) akč-

ní výbory vyloučily ze Sokola cca 
11 000 členů. Mnozí z nich neušli 
vězení a další perzekuci.
 XII. všesokolský slet 1994 se 
konal po 46leté přestávce. Měl dvě 
slavnostní odpoledne, bylo předve-
deno 12 skladeb. Sletu přihlížel  
i prezident václav Havel a další 
političtí činitelé. Jako hosté vystou-
pili – Sokol na Slovensku a ČA SPv. 
Zahájení bylo v národním divadle. 
Delegace ČOS byla přijata prezi-
dentem republiky na Hradě. Cvičí-
cích bylo více jak 23 000.
 XIII. všesokolský slet 2000 – 
na stadiónu evžena Rošického 
bylo předvedeno 14 skladeb včetně 
vystoupení hostů. Okouzlily děti, 
nadchli muži – „Chlapáci“. taneč-
níky (všech věkových kategorií) 
folklorních souborů ze Slezska a 
severní Moravy ocenili diváci na 
Strahově i Pražané, kteří přišli 
pozdravit průvod Prahou. vystou-
pení sledoval prezident václav 
Havel, předseda vlády Miloš Zeman 
a další. Byl bohatý doprovodný 
sportovní i kulturní program.
 XIV. všesokolský slet se bude 
konat ve dnech 1.– 6. 7. 2006 na 
Rošického stadionu a v Sazka aré-
ně. Zatím pilně nacvičujeme. Ro-
diče s dětmi, mládež, dospělí, star-
ší, ale stále mladí duchem. Záštitu 
nad sletem převzal prezident vác-
lav klaus, záštitu nad sletovým prů-
vodem primátor města Prahy.  ihř

Přichází máj. Máj lásky čas, ale 
také proměnlivého počasí, jehož 
nejpříznačnějším rysem jsou cel-
kem pravidelně se dostavující 
vpády studeného vzduchu ze seve-
ru nebo severozápadu. V květnu, 
ač všechno bují a kvete a člověk se 
raduje z prvních opravdu hřejivých 
slunečních paprsků, není vzácné 
proměnlivé počasí s výskytem mra-
zíků. 
Máj rosu dává, trávu a stromy lis-
tem odívá.
Když je v květnu plný měsíc a není 
oblaky zastřený, tehdy zmrazuje 
ovocný květ tak, že jej zahubí.
Omrznou-li kopřivy, omrznou i bram-
bory.
Je-li květen teplý a jasný, bude 
červen deštivý a chladný.
Je-li květen chladný, rok nebude 
hladný.
První květen deštivý – polím, pícím 
škodlivý.

placená inzerce

placená inzerce


