
DUBEN 2008

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Schöllerova vila

Stála v místě, kde je nyní postaveno zdravotní středisko AZZA. Robert Schöller byl členem správní rady strojíren v Adamově (také členem 
správní rady Schöllerových oceláren v Rakousku) ve dvacátých letech 20. stol..
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Zprávy z radnice

Vážení občané,
v letošním roce proběhnou oslavy 90. vý-

ročí vzniku samostatného československého 
státu (28.10.2008). Tato událost je příležitostí 
k ocenění lidí, kteří se významnou měrou po-
díleli a stále podílí na společenském, kultur-
ním a sportovním životě ve městě, na jeho 
rozvoji a propagaci. K jedinečnému ocenění 
patří udělení čestného občanství obce. Kro-
mě tohoto ocenění připravuje vedení města 
ocenění i pro další občany, a to formou pře-
dání pamětních listů. Věříme proto, že využi-
jete této příležitosti a předložíte komisi pro 
udělování čestného občanství obce návrhy 
podle níže uvedené osnovy:

Předkladatel návrhu •
Základní osobní údaje navrhovaného •

Aktuální informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Rada města Adamova schválila na-
výšení nájemného za pronajaté plochy 
v nebytových prostorách, pozemcích 
v majetku města a sloupech veřejné-
ho osvětlení města o roční míru infla-
ce za rok 2007 v souladu s uzavřenými 
smlouvami. Rada města schválila ceník 
nájemného nebytových prostor platný 
pro rok 2008.

Rada města Adamova schválila vzor 
dodatku ke smlouvám o nájmu bytů za 
účelem úpravy výše nájemného, způso-
bu úhrady nájemného a služeb a ukládá 
odboru MSÚ uzavřít dodatky s přísluš-
nými nájemníky bytů kromě bytových 
jednotek uvedených v zápise.

Rada města Adamova schválila 
s účinností od 1. 3. 2008 navýšení ná-
jemného o roční míru inflace za rok 
2007 v bytech ve vlastnictví Města Ada-
mova kromě bytových jednotek uvede-
ných v zápise.

Rada města Adamova schválila po-
skytnutí finančního daru Fondu ohrože-
ných dětí ve výši 1000 Kč.

Rada města Adamova schválila do-
datek č. 1 k nájemní smlouvě č. 11/2001 
s MZLU v Brně na užívání pozemku pod 
Alexandrovou rozhlednou par. č. 1152/2 
a pověřuje starostu jeho podpisem.

*******
Z důvodu přemístění následujících 

kanceláří městského úřadu došlo k těm-
to změnám telefonních čísel:

Odbor kancelář tajemníka – Pod 
Horkou 2:

tajemník - Bc. Libuše Špačková tel.:  •
516 499 623

Budova bývalé MŠ U kostela 1:
stavební úřad - Iveta Henková tel.:  •
516 499 636
investice, stavební dozor a ochrana  •
přírody a krajiny - Pavel Ševčík  tel.: 
516 499 637 

Odbor správy majetku města:
Ing. Olga Kašpárková tel.:  •
516 499 626
Ing. Monika Hrubá tel.: 516 499 628 •
Dana Hnátovičová tel.: 516 499 635 •
technická správa - tel.: 516 499 639  •

Městská policie - tel.: 516 499 638
*******

V souvislosti se státními svátky ve 
dnech 1. a 8. května bude ve dnech ná-
sledujících, tj. v pátek 2. a 9. května, 
Městský úřad Adamov uzavřen.

Oznamujeme, že došlo ke zrušení 
pevné telefonní linky v Domě s pečova-
telskou službou, Komenského 1, a s ní 
související ústředny na jednotlivé byty. 
Nový kontakt je mobilní telefon na pe-
čovatelku v DPS číslo 773 680 067. 

Vybrané události z února 2008 a března 
2008 konkrétně:

Při výkonu pochůzkové činnosti v odpo- •
ledních hodinách bylo strážníkům telefo-
nicky oznámeno starší občankou města 
Adamova, že má v bytě domácího maz-
líčka, který ji pokousal na rukou. Strážníci 
ženu převezli služebním vozidlem k ošet-
ření na chirurgickou ambulanci v Blan-
sku. Poté domácího mazlíčka – kocour-
ka strážníci odchytili, aby někam neutekl 
a byl dán na vyšetření.
Ve večerních hodinách strážníci prováděli  •
kontrolu restauračního zařízení – Bowling 
music club, jestli se zde nepodávají alko-
holické nápoje osobám mladším osm-
nácti let. Strážníci při prováděné kontrole 
uviděli muže, který odpovídal osobě, po 
které bylo OO PČR Blansko vyhlášeno pá-
trání. Strážníci tohoto muže předali hlíd-
ce OO PČR Blansko.
V odpoledních hodinách při pochůzkové  •
činnosti strážníci uviděli na Smetanově 
nám. ležícího muže, který měl odřeniny 
a otoky v obličeji. Strážníci muže probrali 

a zeptali se ho, co se mu přihodilo. Muž 
strážníkům sdělil, že ho bolí hlava a je ast-
matik. Strážníci ihned telefonicky na mís-
to přivolali RZS Blansko. Po příjezdu RZS 
Blansko na místo ošetřující lékařka zkon-
trolovala zdravotní stav muže a sdělila 
strážníkům, že zdravotní stav muže je vel-
mi kritický. Muž byl převezen RZS k hos-
pitalizaci do nemocnice v Blansku. 

Přehled přestupků na úseku dopravy od 
15. 2. 2008 do 15. 3. 2008
Zákaz stání B 29  - na ulici Sadová - 4x 
Stání v křižovatce - na ulici Sadová - 2x 
Stání na chodníku, kde to není dovoleno 

- na ulici P. Jilemnického – 3x
- na ulici Mírová – 1x

Neoprávněný zábor veřejného prostranství 
– na ulici Sadová – 1x
 - na ulici Družstevní – 1x

Zákaz vjezdu všech vozidel B 1 
- nám. U Kostela – 2x 
- lesní cesta Svitavská (ŠLP Křtiny) – 1x 
Celkem bylo projednáno v blokovém ří-

zení 15 dopravních přestupků.
Jaroslav Kolčava, strážník MP Adamov

Komise pro udělování čestného občanství obce
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- datum a místo úmrtí (v případě uděle-

ní in memoriam) 
- adresa trvalého bydliště
Stručný životopis •
Specifikace činnosti, za kterou doporu- •
čujete udělení čestného občanství obce 
vztahující se k životu a reprezentaci měs-
ta Adamova
Podpis předkladatele •
Písemné návrhy předložte, prosím, komisi 

pro udělování čestného občanství obce nej-
později do 30. května 2008 k rukám pí. Len-
ky Malákové, Město Adamov, Pod Horkou 2, 
679 04 Adamov. 

 Lenka Maláková,  předsedkyně komise

V reklamním letáku jste do 
svých domácností obdrželi 
nabídku na koupi Zlatých ho-
din Adamova.  
Vedení města Adamova i Kul-
turně informační komise 
nemá s touto akcí nic společ-
ného.
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Vážení spoluobčané,
v tomto článku bychom vám chtěli po-

skytnout informace v daných oblastech, 
které s sebou přináší doba. Pokrok se nedá 
zastavit, na svět přicházejí nové věci, vyná-
lezy a technologie v jednotlivých odvět-
vích se neustále zdokonalují. Novým a mo-
derním trendem současné doby je snížení 
energetických náročností budov. Z tohoto 
důvodu mnohá společenství vlastníků, ale 
i město v případě nájemního domu Komen-
ského 6, přistupují k výměnám oken a za-
teplování fasád svých bytových domů. Po-
stupně se paneláková šeď mění na barevně 
vyvedená sídliště. Domy se nejenom stávají 
méně energeticky náročnějšími, ale dáva-
jí Adamovu i nový vzhled. Samozřejmě, že 
tyto skutečnosti jsou vykoupeny i nutnými 
investičními náklady jednotlivých vlastníků 
bytů. I z tohoto důvodu jsou zcela opráv-
něné otázky, které směřují k dalšímu trendu 
moderní doby. Tento již pozitivně hodnotit 
nelze. Je jím „sprejerství“. S tímto nešvarem 
se potýkají všechna města i obce v celé re-
publice. Často nejsou ušetřeny fasády sou-
kromých domů, veřejných budov, jako jsou 
nádraží, školy, různé instituce apod..

Trestný čin SPREJERSTVÍ
Trestného činu poškozování cizí věci 

(§257b trestného zákona) se dopustí 
ten, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postří-
ká, pomaluje či popíše barvou nebo ji-
nou látkou. U tohoto trestného činu z dik-
ce zákona nevyplývá, že by škoda muse-
la dosáhnout škody nikoli nepatrné, tedy  
5. 000 Kč, proto jakékoli poškození cizí věci 
postříkáním, pomalováním resp. popsáním 
barvou nebo jinou látkou bude naplňovat 
skutkovou podstatu trestného činu za před-
pokladu, že stupeň takového jednání bude 
vyšší než nepatrný a u mladistvého vyšší 
než malý. Proto se každé sprejerství ozna-
muje Policii ČR jako podezření ze spáchání 
trestného činu. Na základě tohoto uvádíme 
ověřené informace se stoprocentní záru-
kou, které během posledního období získali 
strážníci Městské policie Adamov a starosta 
spolu s místostarostou. Víme, že například 
podpis „ZERO“ (z angličtiny nula) patří oso-
bě M.M. z ulice P. Jilemnického. Nick „ACE“ 
(z angličtiny eso nebo také jednička) použí-
vá pan V.B., který bydlí na ulici Údolní 1, Ada-
mov. Ve výčtu těchto značek či podpisů by-
chom mohli pokračovat, ale toto není před-
mětem tohoto článku. Na základě informací 
zpracovaných městskou policií je patrné, že 
vandaly nelze bez patřičného důkazního ří-
zení založeného na svědectví nejméně dvou 
osob řešit dle litery zákona. A spoléhat se na 
dobrovolné přiznání je v rovině fantasma-

Zprávy z matriky

Blahopřejeme:
4. 3. Františka Nedomová, 83 roků, 

Petra Jilemnického 25
5. 3. Josefa Dobešová, 81 rok, 

Petra Jilemnického 6
7. 3. Jiřina Kovaříková, 83 roků, 

Petra Jilemnického 7
9. 3. Vlasta Pechová, 81 rok, 

Petra Jilemnického 8
12. 3. Jiří Kozohorský, 86 roků, 

Pod Horkou 10
21. 3. Marie Alexová, 75 roků, 

Petra Jilemnického 27
23. 3. Helena Zachrdlová, 75 roků, 

Petra Jilemnického 4
25. 3. Marcela Prajková, 70 roků,  

Fibichova 51
25. 3. Jiří Palcr, 82 roky,  

Petra Jilemnického 25
28. 3. Juro Michlík, 87 roků,  

Dvořákova 4

Úmrtí
5. 2. Věroslav Bělehrádek, roč. 1950, 

Petra Jilemnického 29

21. 2. Alena Ševčíková, roč. 1932, 
Dvořákova 5

10. 3. Milouš Henzl, roč. 1941, 
Komenského 7

Pronájem zahrádek
Město Adamov nabízí formou pronájmu 

několik volných pozemků za účelem provo-
zování (zřízení) zahrádky. Jedná se o 10 čás-
tí pozemků parc. č. 422 a 425 (zahrádkářská 
kolonie za tenisovými kurty u silnice smě-
rem Bílovice n. Svitavou) o výměře cca 100 
m². Dále je k dispozici volný pozemek parc. 
č. 321/2 o výměře 75 m² vedle starého hřbi-
tova na ulici Osvobození (vedle učitelského 
domu) a pozemek parc. č. 318/1 a 317 o cel-
kové výměře 2161 m² nad starým hřbitovem 
na ul. Osvobození. Jedná se o bývalou školní 
zahradu pro pěstitelské práce. Součástí pro-
nájmu je i dřevěná chata-srub. Zájemci mo-
hou v úředních dnech získat další informace 
na odboru SMM u paní Ing. Moniky Hrubé, 
nebo v průběhu provozní doby úřadu na te-
lefonním čísle 516 499 628.

Odbor správy majetku města 

gorie. V případě ničení vašeho soukromého 
majetku či pro pouhou prevenci jsme připra-
veni vám diskrétně poskytnout kompletně 
zpracovaný seznam adamovských „sprejerů“ 
pro případ, že byste chtěli vzít řešení těch-
to nežádoucích jevů do svých rukou. Dalším 
moderním trendem je chování domácích 
psích mazlíčků. Na ulicích potkáváme růz-
ná plemena, pejsky různého vzrůstu. Mnozí 
jsou řádně uvázáni na vodítku a mají ochran-
ný koš, jiní volně pobíhají a obtěžují kolem-
jdoucí. A podobné je to s úklidem psích vý-
kalů. Někdo se mylně domnívá, že pokud za 
svého čtyřnohého přítele uhradí poplatek, 
nemusí po něm uklízet. Takovéto chování je 
však v rozporu s obecně závaznou vyhláškou 
města Adamova č.2/2005 O udržovaní čisto-
ty a pořádku ve městě Adamově.

Článek 9 bod 9.2.
Venčení a pohyb psů na veřejných pro-

stranstvích či zařízeních obce sloužícím po-
třebám veřejnosti v majetku obce jsou mož-
né pouze s použitím vodítka, jehož délka 
umožní ovladatelnost psa, bez vodítka pou-
ze s náhubkem. Osoba venčící psa je povin-
na mít psa pod neustálým dohledem.

Článek 9 bod 9.6.
Osoba doprovázející psa je povinna dbát, 

aby pes neznečisťoval veřejná prostranství 
či zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti 
v majetku obce. Osoba doprovázející psa je 
povinna okamžitě odstranit znečištění způ-
sobené psem, dovoluje-li to povaha znečiš-
tění. 

Pokud osoba doprovázející psa okamžitě 
neodstraní znečištění způsobené psem do-
pouští se přestupku dle zákona České ná-
rodní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších zákonů: 

1) § 46 Ostatní přestupky proti pořádku 
ve státní správě a přestupky proti pořád-
ku v územní samosprávě. Odst.(2) Přestup-
kem proti pořádku ve věcech územní samo-
správy je porušení povinností stanovených 
v obecně závazných vyhláškách obcí a kra-
jů vydaných na úseku jejich samostatné pů-
sobnosti.

2) § 47 Přestupky proti veřejnému po-
řádku, odst. (1), písm.d) znečistí veřejné pro-
stranství, veřejně přístupný objekt.

Za tento přestupek mohou strážníci 
MP uložit v blokovém řízení sankci do výše  
1. 000 Kč. Pokud se osoba doprovázející psa 
dopustí přestupku opakovaně, může tento 
přestupek projednat komise pro projedná-
vání přestupků. Město se v posledním obdo-
bí snaží vyjít chovatelům pejsků vstříc. Bylo 
instalováno několik nových „psích odpad-
kových košů“, které mohou pejskaři využí-
vat. Věříme, že tato nabídka bude akcepto-

vána a ohleduplné jednání zvláště k malým 
dětem přispěje ke spokojenému životu nás 
všech. 

Jiří Němec, Miroslav Čuma,  
Jaroslav Kolčava
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Základní škola a mateřská škola Adamov, 
příspěvková organizace Komenského 4,  

679 04 Adamov

Ředitelka ZŠ a MŠ Adamov oznamuje, že podle 
zákona č. 561/2004 § 34 odst. 2 se koná

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH 
ŠKOL V ADAMOVĚ  

na školní rok 2008/2009

ve středu 23. dubna 2008 v budovách 
mateřských škol na ul. P. Jilemnického 1  

a Komenského ul. 6  
od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli vyplněnou 
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 

rodný list dítěte a občanský průkaz.

Formuláře žádosti o přijetí dítěte jsou k dispozici 
od 20. března 2008 na obou mateřských školách 

ve městě.

 Mgr. Jana Burianová,  
ředitelka školy

Anketní lístek zašlete na adresu Městský úřad Adamov, 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov do 20. 4. 2008.

Anketní lístek 
znělka městského rozhlasu

Přeji si, aby se změnila znělka adamovského městského rozhlasu, proto 
dávám hlas pro: 
- znělku hlášení zpráv a oznámení č.
- smuteční znělku č. 
Znělky uslyšíte z městského rozhlasu nebo se s nimi můžete seznámit 
na webu města Adamov.

Jméno a adresa: (nemusí být uvedeno)

............................................................................................................................

Oznámení Českého 
statistického úřadu

Český statistický úřad organizuje v roce 
2008 v souladu se zákonem  č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě ve znění pozdějších 
předpisů, výběrové šetření o životních podmín-
kách domácností v České republice. Smyslem 
šetření je získat nejnovější reprezentativní úda-
je o sociálním a ekonomickém postavení čes-
kých domácností, o různých typech jejich pří-
jmů, o nákladech na bydlení a životních pod-
mínkách. Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v cca 14 000 domácnostech. 
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru. Vlastní šetření 
proběhne v době od 23. února do 11. května 
2008 prostřednictvím speciálně vyškolených 
tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se bu-
dou prokazovat pověřením k výkonu funkce, 
které jim vydá Samostatné oddělení terénních 
zjišťování ČSÚ v příslušném kraji. Ve všech fá-
zích zpracování je zaručena anonymita údajů 
zjištěných u domácností.



Slova pro povzbuzení
Jednu svou knížku, plnou moudrých život-

ních rad, zakončil autor slovy: “A nezapomeň-
te, že snadněji zakopnete o kámen, než o horu.” 
Něco na tom je. Jeden řidič kamionu mi vyprá-
věl, že zvládl tisíce kilometrů bez problému, a 
přesto loni v létě ťukl osobákem u Kauflandu. 
Podobný příběh by měl asi každý.

Spisovatel však nemyslel jen na drobné ne-
hody řidičů nebo nečekané náhody. Chtěl nám 
připomenout, že jsme často schopni diskuto-
vat o velkých politických, ekonomických nebo 
sportovních problémech, ale se sebou samými 
už si nevíme rady. Také nám chtěl naznačit, že 
skutečné problémy nejsou ty globální, ale ty, 
které se nenápadně krčí u našich nohou. 

Možná nám chtěl ale dát úplně obyčejnou 
radu, abychom se lépe dívali kolem sebe. A na 
jaře je přece na co…

Jiří Kaňa

Úklid pozemků
Blíží se jarní období. Po zimě se odkrýva-

jí opět škarpy s odpadky a i na jiných místech 
najdeme důkazy lidské necitlivosti vůči příro-
dě. Velmi často kroutíme hlavou nad tím, kde 
všude je vysypán odpad nebo je zarostlý a ne-
udržovaný pozemek. Chtěli bychom tímto ape-
lovat na všechny majitele pozemků v  k. ú. Ada-
mov, aby pozemky udržovali a pravidelně uklí-
zeli. Rovněž žádáme o zvýšenou pozornost při 
udržování travnatých ploch. Jistě nikomu není 
lhostejné jak naše město vypadá a tím, že bude 
udržovat svůj majetek, přispěje k jeho lepšímu 
vzhledu.    M. Č.
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IX. školní ples
IX. školní ples Základní školy a mateř-

ské školy Adamov se konal letos netradič-
ně v pátek, a to 29. února 2008. Sál Měst-
ského kulturního střediska v Adamově, 
o jehož slavnostní výzdobu se postarala 
paní učitelka ZUŠ Alena Baisová, se krátce 
po dvacáté hodině zaplnil rodiči a hosty. 
Začátek plesu byl v režii žáků 9. ročníku. 
Nejprve se ujaly slova žákyně Sandra Nos-
ková a Romana Tůmová a poté společně 
se svými spolužáky zahájily ples moderní 
polonézou, kterou s nimi nacvičila paní 
učitelka Marie Klepárníková. Velký úspěch 
sklidili také naši nejmenší se svým kočičím 
vystoupením pod dohledem paní učitelky 
Olgy Tůmové. Program pak doplnily další 
dvě skladby v podání dívek z tanečního 
kroužku a tajemná břišní tanečnice Kristý-
na Henková. K tanci a poslechu hrála ob-
líbená skupina Tom Sawyer Band a parket 
byl většinou zaplněn do posledního mís-

tečka. V boha-
té tombole se 
díky štědrým 
sponzorům se-
šlo více než 200 
cen. Stačilo mít 
jen trochu štěs-
tí a vybrat si 
ten pravý los. 
Základní škola 
a mateřská škola 
Adamov děkuje 
všem sponzo-
rům a rodičům 
za poskytnuté 
dary do tombo-
ly. Ples se oprav-
du vydařil a my 
se už teď těšíme, 
že příští rok se 
sejdeme a po-
bavíme zase. 
I když tentokrát 
to určitě nebu-
de 29. února.

S jakými představami jste šla do vo-
leb?

V uplynulém období prošla předškolní 
zařízení řadou změn. Jedna MŠ byla zcela 
uzavřena, druhá přestěhována ze závaž-
ných hygienických důvodů do jiné části 
města. Jako dlouholetá pracovnice v těch-
to školách bych chtěla, aby tyto změny 
měly co nejmenší dopad na fungování 
předškolního vzdělávání ve městě. 

Co je Vaší současnou prioritou v práci 
pro Adamov?

Když jsem odpovídala na Otázky pro… 
ve zpravodaji před více jak čtyřmi lety, 

měla jsem přání zlepšit vzhled městské 
části Ptačina. Bohužel město má ještě vel-
ký kus práce v této lokalitě před sebou. 
I když vzhledu napomáhají sami občané, 
když rekonstruují domy za cenu velkých 
úvěrů pro jednotlivá společenství. Zhor-
šení stavu a úpravy zeleně velkou měrou 
„napomohly“ i rekonstrukce CZT a nové 
rozvody plynu. A tak zůstává prioritou 
i nadále usilovat o lepší vzhled Ptačiny, 
ale nejen jí.

Co byste ráda uskutečnila do konce 
volebního období?

Ze strany rodičů dětí všech věkových 
kategorií slýchám nářky nad nedostat-
kem hřišť a hracích ploch pro děti ve měs-
tě. V městské části Horka se podařilo vy-
budovat pro malé i větší děti zázemí pro 
jejich vyžití. Obdobné řešení, včetně více-
účelového hřiště, bych ráda uvítala i v lo-
kalitě Adamova III. Doufám, že se tento zá-
měr podaří naplnit co nejdříve.

A co dlouhodobé plány?
V odpovědi na tuto otázku se opět 

musím vrátit k předškolním zařízením. 
Mateřská škola na ulici Jilemnického v le-
tošním roce oslaví své 30. výročí otevření. 
Byla bych ráda, kdyby se jí k tomuto vý-
ročí dostalo větší pozornosti s ohledem 
na věk a stav budovy. Jsem si vědoma, že 

Vaši zastupitelé
Hana Marková, členka Rady města, KSČM

je to otázka finančního zabezpečení, ale 
budu dělat všechno proto, aby se budova 
dočkala toho, čeho si po léta užívání za-
sluhuje.

Chtěla byste ještě něco sdělit? 
 Město Adamov se zapojilo do Národní 

sítě Zdravých měst ČR. Tato iniciativa vy-
žaduje širokou podporu a spolupráci ob-
čanů. Je to jeden ze způsobů, jak ovlivnit 
život ve městě, aby se tady líbilo a dařilo 
všem.
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Vyjádření
Vážení,

zasíláme Vám vyjádření k problemati-
ce zastavování spěšných vlaků a rychlíků 
v železniční stanici Adamov.

Umožnění zastavování spěšných vlaků 
a rychlíků v železniční stanici Adamov je 
výhradně v kompetenci jejich objedna-
vatelů, tedy Jihomoravského kraje, resp. 
společnosti KORDIS JMK s.r.o. (v případě 
spěšných vlaků) a Ministerstva dopravy 
ČR (v případě rychlíků). Oba subjekty při-
tom zastavování spěšných vlaků a rychlí-
ků ve stanici Adamov dlouhodobě odmí-
tají. Město Adamov se totiž nachází v těs-
né blízkosti Brna a efekt kratší jízdní doby 
spěšných vlaků a rychlíků oproti vlakům 
osobním zde není takřka patrný. Naopak 
zastavením ve stanici Adamov roste doba 
přepravy cestujícím delších relací, jimž 
jsou tyto spoje určeny. Dalším důvodem 
je fakt, že město Adamov systematická 
zastavování těchto vlaků pro zlepšení re-
gionální dopravní obslužnosti nutně ne-
potřebuje a očekávaná frekvence cestují-
cích pro dálkovou přepravu je velmi nízká. 
Město Adamov se tak nachází ve stejné si-
tuaci jako např. města Kuřim, Rousínov, 
Rosice u Brna, Český Brod ad.

V současnosti však pravidelnému za-
stavování i pouze některých spojů brá-
ní technologické důvody. Spěšné vlaky 
a rychlíky jsou totiž ve stanici Skalice nad 
Svitavou v obou směrech systematicky 
přípojovány osobními vlaky do/z Bosko-
vic, a to v podstatě nejtěsnějšími možný-
mi vazbami. Tyto těsné přestupní vazby 
se však nedaří rozvolnit kvůli trasám vla-
ků kategorie EC a celkové provázanosti 
jízdního řádu. Zastavení spěšného vlaku 
nebo rychlíku v železniční stanici Adamov 
by tak v současnosti znamenalo rozpad 
přestupních návazností pro oblast Bos-
kovicka. 

Výrazného zlepšení dopravní obsluž-
nosti města Adamov se dosáhne až po 
účelné modernizaci železničního uzlu 
Brno. Dlouhodobou snahou objednava-
tele je totiž zavést ve špičkách pracovních 
dnů 15-ti minutový interval mezi osobní-
mi vlaky. To však při současné velmi ome-
zené kapacitě železničního uzlu Brno není 
možné. 

Ing. Alan Butschek
ředitel Krajského centra  

osobní dopravy Brno

„Zdravé město Adamov“ - 
vyjádření k tématům

Děkujeme Vám za pozvání na II. veřejné 
fórum „Zdravé město Adamov” připravova-
né na 18.3.2008. Současně se tímto z důvo-
du časového zaneprázdnění omlouváme 
za neúčast na této akci. Nicméně pro po-
třeby jednání pověřených zástupců měs-
ta Adamov s veřejností sdělujeme k Vámi 
předloženým tématům následující:

K bodu č. 1: Vyřešení prašnosti na ko-
munikaci od ČOV Adamov směrem do 
sídliště Ptačina.

Projektová dokumentace na úpravu po-
vrchu komunikace byla naším podnikem 
zpracována již v r. 2005, komunikace měla 
být opatřena živičným povrchem. 

Na přání vedení města byla koncem 
téhož roku realizována bezprašná úprava 
lesní cesty od podnikového dřevoskladu 
v Adamově až po okraj bytové zástavby na 
ulici Ronovská, a to nákladem cca 2,25 mil. 
Kč. Z důvodu limitovaného objemu finanč-
ních prostředků a v souladu s tehdejšími 
prioritami zastupitelů nedošlo k realizaci 
podobného opatření na lesní cestě ČOV 
Adamov-sídliště Ptačina. Náklady na tuto 
akci v cenách r. 2005 činily cca 1,9 mil. Kč. 
Výhledově podnik uvažuje o položení ži-
vičného povrchu na zmíněnou lesní cestu, 
nicméně finanční rozpočet pro letošní rok 
s touto akcí nepočítá a ani v roce příštím 
zřejmě tato akce realizována nebude. 

Rádi bychom situaci řešilí koncepčně, 
tedy v přímé vazbě na připravovaný komu-
nikační propoj ČOV Adamov-stará skládka 
při LC Hrádková. Prozatím jsme za účelem 
omezení prašnosti na komunikaci uzavře-
li dohodu s Městem Adamov, na základě 
které již několik měsíců obecní policie po-
máhá dohlížet na oprávněné užívání ko-
munikace vozidly zásobovacích firem a ve-
řejnosti.

K bodu č. 2: Vytipovat se ŠLP Masary-
kův les, respektive MZLU Brno vhodné 
lokality pro možnou výstavbu a rozšíře-
ní tak zastavěného území ve střednědo-
bém horizontu.

ŠLP ML Křtiny , jakožto organizační sou-
část MZLU v Brně, je mimo jiné pověřen 
správou rozsáhlého movitého a nemovi-
tého majetku, jež slouží ve své podstatě 
k zabezpečování tzv. účelové činnosti, to 
je k realizaci praktické výuky studentů. Kro-

Z pošty Zdravé 
město Adamov

mě toho provádí v omezené míře i tzv. do-
plňkovou činnost, která má však opět pří-
mou souvislost s potřebami mateřské uni-
verzity, jako např. pilařský provoz i jinou 
dřevařskou výrobu, z nichž jedna provoz-
ní jednotka má svůj provoz i v městě Ada-
mově. Jak tedy vyplývá z výše uvedeného 
zdůvodnění, v žádném případě se podnik 
nezabývá, a ani pro to nemá kompetenci, 
jakoukoliv developerskou či jinou podob-
nou činností, jejímž cílem by ve své podsta-
tě byla změna vlastnických práv u nemovi-
tého majetku. Tato skutečnost může být 
prováděna pouze ve velmi omezené míře 
a vždy jen v přísně vyspecifikovaných odů-
vodněných případech případně tam, kde 
je oboustranný zájem i prospěch řešit po-
třebnou situaci.

Jak vyplývá z prezentovaného námětu, 
je vážným zájmem občanů i samotného 
vedení města Adamova jeho teritoriální 
rozvoj zástavbou nových lokalit, kdy po-
zemky v těchto lokalitách jsou ve vlastnic-
tví MZLU a ve správě ŠLP ML Křtiny. S ohle-
dem na skutečnost, kdy chceme nadále 
rozvíjet vzájemné nadstandardní vztahy 
i s ohledem na to, že ve městě a jeho oko-
lí máme jak své provozní jednotky, tak zde 
žijí i naši zaměstnanci, chceme a budeme 
při dalším rozvíjení tohoto námětu vedení 
města vstřícní a vytvoříme potřebné pod-
mínky pro jeho budoucí realizaci.

K bodu 3: Vstoupit a vést jednání 
s vlastníkem pozemků a cesty mezi měs-
tem Adamov a městskou částí Útěchov.

- Problém údržby a postupného zlepšo-
vání kvality povrchu komunikace Hrádko-
vá, spojující město Adamov s Brnem, řeší 
ŠLP Křtiny již delší dobu nejen se zástupci 
města, ale i s se zástupci Jihomoravského 
kraje. Výsledkem dosavadní dobré spolu-
práce a koordinace postupů obou subjek-
tů (ŠLP a město Adamov) je významný po-
sun názorů zastupitelů kraje, který by v ho-
rizontu několika málo let měl trvale převzít 
předmětnou komunikaci do péče a inves-
tovat do úpravy jejích parametrů tak, aby 
vyhověla požadavkům široké veřejnosti na 
bezpečnou celoroční sjízdnost.

Ing. Jan Waidhofer,  
vedoucí odd. správy majetku

Ing. Radek Malý, 
specialista odd. správy majetku

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
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Pozvánka na výstavu 
Kunštátská keramika – historie 
a současnost

Poděkování
Sboru pro občanské záležitosti města 

Adamova děkuji za blahopřání k mému ži-
votnímu jubileu. Rovněž děkuji ZO odboro-
vému svazu KOVO za blahopřání a peněžní 
dar.

Rudolf Pecher, Adamov

 Vzpomínka
Dne 25. dubna uplynou 4 roky, kdy nás 

navždy opustil pan Josef Ambrož. Stále 
vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Dopravní  
okénko
Od 1. 4. 2008 vstupuje v platnost 
nový jízdní řád, který bude zajišťovat 
neomezený provoz MHD po celý rok, 
včetně prázdnin, sobot a nedělí.
Předprodej jízdenek a vyřizování prů-
kazek bude zajištěno 24. dubna 2008 
v MKS Adamov v době od 14 do 17 ho-
din.

Letní stanový tábor 
U H Ř Í N O V
Termín:
31. 7. – 15. 8. 2008

Místo:
Uhřínov  (5 km od Velkého Meziříčí)

Cena:
3 750,- Kč (možnost splátek)
Organizuje občanské sdružení TUKAn 
Adamov.

Informace a přihlášky:
Mgr. Stanislav Tůma
Osvobození 10, Adamov, tel. 
723 882 254
www.tukani.ic.cz

Jak naznačuje název dubnové výstavy ve 
Společenském centru MKS, ul. Komenské-
ho 6, potěší především milovníky keramiky. 
A to jak keramiky historické, která je veřej-
nosti málo známá, tak i současné keramiky 
vytvářené pod registrovanou značkou Kun-
štátská keramika.

Slavnostní vernisáž proběhne v neděli  
13. dubna v 16.00 hodin. Výstavu uvedou Lu-
boš Sedlák a PhDr. Jaroslav Budiš, v hudební 
části vernisáže vystoupí Dr. Simona Holub-
cová – loutna, zpěv. Historicko-vlastivěd-
ný kroužek, který výstavu připravil, vás zve 
k návštěvě od 13.4. do 22.4.2008 denně od 
13 do 17 hodin.

Kunštát je město keramiky, která se zde 
vyrábí od 16. století. Z roku 1620 pocháze-
jí stanovy hrnčířského cechu. Nejstarší ce-
chovní džbán na území Čech a Moravy byl 
vyroben v Kunštátě roku 1657. Období ce-
chů trvalo 250 let. Časy lepší se střídají s hor-
šími, kunštátské hrnčířství prokazuje i v do-
bách krizí a stávek svoji životaschopnost. 
Nejpopulárnější z nich a dnes jediná fungují-
cí je dílna Moravia art. Tato dílna nikdy nepře-
rušila činnost a její výrobky jako jediné mo-
hou užívat označení Kunštátská keramika. 
Byla založena roku 1882 panem Brablecem, 
v letech 1949-1954 spolupracovala s Morav-
skou ústřednou lidově umělecké výroby. Od 
1. srpna 1954 byla součástí Ústředí umělec-
kých řemesel v Praze. Od roku 1974 - 86 byl 
vedoucím akademický sochař a keramik Jiří 
Kemr. Pod jeho vedením došlo ke změně 
technologie a výtvarného názoru, což vedlo 
k získání řady uznání v mezinárodních sou-

těžích, např. 1967 stříbrnou medaili v Istan-
bulu, 1968 stříbrnou a zlatou medaili v Pe-
rugii, 1969 zlatou medaili a diplom ve Faen-
ze aj. Kemr výrazně utvářel výtvarný profil 
její produkce a zasadil se o její rekonstrukci 
a rozšíření provozů přiměřené kulturnímu 
a společenskému významu místa a regionu.  
Od roku 1982 vede dílnu jako mistr a později 
jako majitel Luboš Sedlák. Od této doby díl-
na rozšiřuje jak tvarovost, tak barevnou škálu 
glazur. Většina produkce dílny je realizována 
ve vlastních prodejnách a zbylá část je zamě-
řena na export a vybavení restaurací po celé 
České republice. Cílem a mottem výrobní 
dílny je vytvořit funkčně dokonalý výrobek 
s plnou estetickou hodnotou při zachování 
tradice v rukodělném zpracování.
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Připravili jsme pro vás...
1. dubna 2008 od 17.45 hodin 
přednášku MUDr. Hany Kubešové 
na téma:MODERNÍ ZPŮSOBY LÉČBY 
ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ. 

4. dubna 2008
zájezd pro starší děti a dospělé na 

představení MALOVANÉ NA SKLE do 
divadla Radost v Brně. Cena zájezdu 

je 90 Kč pro děti, studenty a důchodce 

a 145 Kč pro dospělé.

5. dubna 2008
zájezd do Titanic Hall v Brně na 
výstavu nazvanou TITANIC – VÝSTAVA 
ARTEFAKTŮ. Mezinárodně oceňovaná 

výstava návštěvníky zavede do roku 

1912 na palubu největší lodi na světě 

Titanik mezi 2228 cestujících. Výstava se 

soustředí především na podmanivé lidské 

příběhy tak, jak dokáže vyprávět více než 

300 autentických předmětů a rozsáhlých 

rekonstrukcí místností. 

Odjezd autobusu ve 13 hodin, zajištěno 

zlevněné jednotné vstupné 230 Kč/os..

8. dubna 2008 v 17 hodin
další ze série setkání se zajímavými lidmi 

– hostem akce KÁVA O PÁTÉ S... bude 
redaktorka českého rozhlasu Brno 
a moderátorka pořadu Dobré ráno s ČT 
PETRA POLZEROVÁ. 

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov,  
tel.: 516 446 590, 607 518 104, knihovna: 516 446 817  
mks-adamov@quick.cz, knihovna_adamov@cbox.cz 

10. dubna 2008 ve 14.30 hodin
SETKÁNÍ SENIORŮ U PŘÍLEŽITOSTI 30. 
VÝROČÍ VZNIKU KLUBU DŮCHODCŮ NA 
PTAČINĚ. Odpoledne vyplněné procházkou 
historií týkající se KD doplní vystoupení 
Václava Kováříka.

13. dubna 2008 v 16 hodin
vernisáž výstavy nazvané KUNŠTÁCKÁ 
KERAMIKA – HISTORIE A SOUČASNOST 
ve Společenském centru na Komenského 
ulici. Výstava potrvá do 22. dubna 2008 a je 
přístupná denně od 13 do 17 hodin. 

15. dubna 2008 od 17.45 hodin
přednášku cestovatelky ALENY ŽÁKOVSKÉ 
na téma VÝSTUP NA NEJVYŠŠÍ HORU 
MARGARITU. 

17. dubna 2008 od 9.00 hodin
DOPOLEDNE S POHÁDKOU. Se svými 
pohádkami pro nejmenší diváky za dětmi 
přijedou LÍDA A JAREK TRNKOVI. 

18. DUBNA 2008 v 17.30 hodin
vernisáž výstavy „NA JEDNÉ LODI“. 
Výstava návštěvníkům představí 
dřevořezby Ladislava Nečase, fotografie 
Evy Fleischerové, malby Jakuba Burdy, 
dřevěné hračky z Chráněných dílen Ořechov 
a ikony zhotovené ve Sdružení „Podané 
ruce“. Výstava potrvá do 25. dubna (včetně) 
a bude otevřena denně od 14 do 17.30 
hodin. 

20. dubna 2008 od 16.00 hodin
NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU. Hosty 
dubnové pohádkové neděle budou Olga 
Marková a Vratislav Schilder, kteří za 
dětmi přijedou se známými pohádkami 
O ČERVENÉ KARKULCE A O PERNÍKOVÉ 
CHALOUPCE. 

24. dubna 2008 
Vás pozveme od 17.45 hodin do MKS 
milovníky pěkné muziky a příjemného 
vyprávění na koncert VINAŘSKÝCH 
ROMANTIKŮ. Písničky bude střídat 
vyprávění „četníků“ Erika Parduse 

a Zdeňka Junáka. Předprodej vstupenek 
od 1. dubna v MKS. 

25. dubna 2008 
připravuje MKS zájezd na JARNÍ ETAPU 
VÝSTAVY FLORA OLOMOUC. Těšit se 
můžete např. na:

hlavní expozici v pavilonu A „Krajina snů“  •
tvořenou z lilií, narcisů, tulipánů, hrnko-
vých a balkónových květin.
přehlídku plakátů a fotografií „Procházka  •
historií květinových výstav v Olomouci“,
jarní soutěž v aranžování květin „Oslava  •
50tin“ výstavy Flora Olomouc,
přehlídku cibulovin, masožravých rostlin,  •
kaktusů, sukulentů, skalniček,
tradiční bezplatnou poradenskou službu  •
doplněnou ukázkami aranžování 
květin a expozicí k 40. výročí časopisu Za- •
hrádkář,
jarní květiny v exteriérech výstaviště, •
vloni rekonstruovanou, trvalkami osáze- •
nou hlavní alej Smetanových sadů,
sbírkové skleníky výstaviště s exotickou  •
florou i faunou,
výstavka „Krása dřeva našich listnáčů  •
a jehličnanů“,
bohatý doprovodný program. •

27. dubna 2008 
od 16 hodin v MKS NEZUK - nedělní 
zastavení u kávy

od 28. dubna 2008 
na výstavu fotografií Petra Masaryka 
nazvanou PROMĚNY PŘÍRODY BĚHEM 
ROKU. 

Připravujeme zájezdy do 
divadla...

Ačkoliv termíny zájezdů jsou rozepsá-
ny až do konce divadelní sezony, tzn. do 
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června, a nabídka je průběžně doplňována 
a aktualizována, doporučujeme zájemcům 
o účast na jednotlivých zájezdech se přihlá-
sit co nejdříve. Ve většině divadel je velký zá-
jem o vstupenky a tudíž i MKS musí rezerva-
ce vstupenek potvrzovat s velkým časovým 
předstihem.

9. května 2008
zájezd do Janáčkova divadla v Brně na 
baletní představení Raymonda. Přihlášky 
do 5.4. Cena zájezdu: 345 Kč pro dospělé, 
270 pro důchodce a 190 pro studenty. 

19. května 2008 
zájezd do Mahenova divadla v Brně na 
představení Náměstíčko (C. Goldoni).
Přihlášky do 5.4. Cena zájezdu: 265 Kč pro 
dospělé, 210 Kč pro důchodce a 150 Kč pro 
studenty. 

29. května 2008 
Rendez vous s operetou v Městském 
divadle Brno. Přihlášky do 5.4. Cena 
zájezdu 275 Kč pro dospělé a 155 pro 
studenty a důchodce. 

10. června 2008 
zájezd do Mahenova divadla v Brně na 
představení Naši furianti.

28. června 2008 
zájezd do Prahy spojený s návštěvou 
muzikálů Krysař a Angelika. Rezervovány 
máme vstupenky do 1. až 3. řady. Cena 
zájezdu (zahrnuje vstupné a dopravu) je 
980 Kč/os. Přihlášky do 10. dubna 2008.

Zprávy z MKS – knihovny
kontakt: č.t. 516 446 817 

Mezi novými knihami najdete četbu 
určenou pro:

muže: •
První světová válka den po dni
Druhá světová válka den po dni
Třetí říše den po dni
Stalingrad
Řemeslo urozených

milovníky detektivek: •
Hamerová, Z.: Hlídej si svou holčičku!
Christie, A.: Nakonec přijde smrt
Clarková, C.H.: Případ pro dva
Evanovich, J.: Čtyřka na zabití
Gardner, A.: Pohřben zaživa

zájemce o knihy českých autorů: •
Bauer, J.: Ve stínu pětilisté růže
Tejkalová, J.: Můj řecký rozvod
Monyová, S.: Já o koze, on o voze...
Vaculík, L.: Hodiny klavíru
Vondruška, V.: Vládcové ostatků
Formanová, M.: Trojdílné plavky

Postřehy z ankety...
V měsíci březnu se mohli čtenáři a ná-

vštěvníci knihovny zapojit do připravené an-
kety o nejoblíbenější knihu. Poněvadž uzá-
věrka Zpravodaje je vždy kolem 20., v tomto 
případě března, přinášíme z této akce proza-
tím jen několik postřehů.

Do dnešního dne se do ankety zapojilo  •
cca 30 čtenářů, převážně z kategorie 18+ 
(dospělí).
Anketa potvrzuje, že zájem čtenářů je  •
o všechny druhy literatury, převládá čes-
ká a světová klasika.
Oblíbená je autorka románů pro dívky  •
Lenka Lancová. 
Mezi dětmi vedou knihy PAT A MAT, PAŘE- •
ZOVÁ CHALOUPKA A KRTEČEK.

Valentýnský den ve třídě IV. B
Všichni asi víte, že dne 14. února se kaž-

doročně slaví svátek zamilovaných, sv. Va-
lentýn. Lidé si dávají najevo náklonnost, 
vzájemnou úctu a lásku koupeným či vyro-
beným přáníčkem, kytičkou květin, dobrou 
večeří, pohlazením, úsměvem. I my, čtvrťá-
ci spolu s naší paní učitelkou, jsme se roz-
hodli připravit si malou Valentýnskou oslavu 
v naší třídě, abychom si ukázali, jak je možné 
svým kamarádům, sourozencům, mamince 
nebo tátovi říct, jak je máme rádi a je nám 
s nimi dobře. Vše se odehrálo v pátek dne 15. 
února 2008. Rozdělili jsme se do čtyř skupin 
a naším úkolem bylo připravit během dvou 
hodin společně v naší skupince občerstvení 
a nápoj, to vše naservírovat na slavnostně 
vyzdobenou tabuli.

Všichni jsme se pustili do příprav s ver-
vou, domlouvali se, co kdo donese a připraví, 
jak si práci ve skupinkách mezi sebe rozdělit, 
aby se všichni na přípravě Valentýnské tabu-
le podíleli. Jakmile jsme se pustili do práce, 
začala se naší třídou linout nádherná vůně 
všech možných pochoutek od různých dru-

hů ovoce a zeleniny až po různé druhy po-
mazánek, salámů a pečiva. I nápoje vypadaly 
velmi slibně, bylo znát, že si žáčci dali práci 
i s tím, aby byly nápoje plné vitamínů a vý-
borných chutí. Naše třída se během dvou 
hodin proměnila v místnost s nazdobenými 
stoly, které se prohýbaly samými dobrotami. 
Vůně a dobrá nálada, smích a radost se šířily 
z naší třídy, že k nám přilákaly žáky z vedlej-
ší tříd, pány a paní učitelky a dokonce i paní 
ředitelku J. Burianovou a paní zástupkyni J. 
Šmerdovou. A jak to všechno dopadlo? Den 
jsme si krásně užili, osvěžili si pravidla sluš-
ného stolování, naplnili si bříška k prasknu-
tí, že jsme ani na oběd neměli chuť! Nejvíce 
nám chutnala vosí hnízda, která připravila 
skupinka Patrika Bychlera, česnekové jedno-
hubky od skupinky Filipa Klimeše, chlebíčky 
s domácí pomazánkou skupinky Kristýnky 
Dvořákové a také párečkové jednohubky 
skupinky Natálky Honzírkové. Ještě teď se 
nám sbíhají sliny, jen si na to vzpomeneme!

Třída IV.B a tř. uč. Mgr. Hana Sležková

Čtenáři se mohou do ankety zapojit až do 
konce měsíce. Proto konkrétní výsledky zve-
řejníme ve Zpravodaji č. 5.

JK

Plán činnosti odboru turistiky 
TJ Spartak Adamov na duben
6. dubna
Černá Hora – První jarní výšlap KČT Jm 
oblast, 16 km. Odj. Adamov zast. 7.28, Rájec 
Jestřebí 7.42, dále pěšky do Černé Hory

26. dubna
Za krásami okolí Nedvědice (dle propozic 
pořadatele). Odj. Adamov 6.40, Brno 7.10, 
Nedvědice 8.05) 

Koncert Jakuba Smolíka
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„Morena je utopená a zima se nevrátí,
za rohem už čeká jaro, slunce všechno pozlatí.“
S touto říkankou se děti z mateřské školy loučily s Morenou, symbolem zimy. Je již dlouho-

letou tradicí v naší MŠ v posledních březnových dnech nastrojit Morenu a pak ji za doprovodu 
veselých říkadel a jarních písní vyprovodit z města ven. Nejinak tomu bylo i letos. Počasí nám 
sice tento den nepřálo, ale dětem to na radosti nijak neubralo.

Další den odpoledne jsme strávili společně s rodiči v MŠ pokračováním další tradice, a to 
velikonoční dílnou. Děti si společně s rodiči vytvořily hezké jarní a velikonoční dekorace, kte-
rými si ozdobily svoje domovy.

H. Marková, MŠ Jilemnického ul.

Zájezd do 
Polského Těšína

V sobotu 19. 4. 2008 je pořádán zá-
jezd, odjezd z Ptačiny 3.45 hod a z nám. 
Práce ve 4 hodiny. Zájemci se mohou 
přihlásit u paní Kostelecké, Komenské-
ho 19 nebo na t.č. 516447179. Cena 
280 Kč, nutno uhradit při přihlášení. 
Platný OP nebo CP s sebou!

Žáci z Ronovské v Lesní škole Jezírko
Stává se již tradicí, že žáci naší školy jez-

dí do Lesní školy v Soběšicích u Brna, které 
se specializuje na enviromentální výcho-
vu pomocí aktivit zaměřených na smyslo-
vé vnímání přírody a vztahu k ní. Také le-
tos jsme využili této nabídky. Dvě exkur-
ze již žáci absolvovali a třetí je čeká ještě 
v květnu. Prvňáčci a druháčci si vybrali 
program „Mravenci“. Při něm se hravou 
formou seznámili se životem mravenců 
lesních, jejich pomocníků i nepřátel a také 
s prostředím, ve kterém mravenci žijí. Vý-
uka probíhala zčásti v přímo v lese, zčásti 
v interiéru střediska, kde si všichni, včet-
ně obou paní učitelek, vyzkoušeli prolézt 
„opravdové“ mraveniště. Žáci 3. a 4. třídy 
se vydali na poznávací zájezd s tématem 
„Les v zimě“. Ve dvou skupinách si zopako-
vali vědomosti o zimním lese a zvířatech 
v něm, dále vyráběli malá krmítka ze ši-
šek a semínek rostlin a zkusili si otestovat 
svoji paměť. A co nejvíce zaujalo? Ukázka 
nočního lesa se zvuky různých zvířat. Ně-
kteří se sice tmy báli, ale všichni hrdinně 
ukázku shlédli. Poznávali zvířecí stopy 
a zkusili si vytvořit příběh ze zimního lesa 

právě s jejich pomocí. V poslední hodině 
výletu se vydali do sadu, který je součástí 
Lesní školy. Zde byla připravena lístečko-
vá soutěž. Některé otázky byly velmi zá-

ludné, ale společnými silami se je podaři-
lo zodpovědět. Pan vedoucí všechny děti 
po ukončení pochválil za snahu a domů 
si jako památku odváželi spoustu nových 
poznatků.

 Bc. Věra Rutová

PODLAHY
Slezák

plovoucí • dřevěné • 
linolea • broušení 

parket • prodej, montáž 

Poradenství, zaměření 
zdarma!

V detailech poznáte 
kvalitu.

Tel.: 724 738 924
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Výsledky recitace
Dne 27. února 2008 se konalo na naší 

škole školní kolo recitační soutěže. Přináší-
me jeho výsledky:
0.kategorie

 1.místo: Martin Pelan, 1.B
 2.místo: Kateřina Janíčková, 1.B
 3.místo: Eliška Čížková, 1.A

I. kategorie:
1.místo: Dominika Martochová, 3.B
2.místo: Marek Peterek, 3.A
3.místo: Magdalena Konečná, 2.A

II.kategorie:
 1.místo: Ondřej Synek, 4.A
 2.místo: Aleš Dudík, 5.B
 3.místo: Dagmar Nečasová, 4.B

III. kategorie:
 1.místo: Lucie Ševčíková, 7.A
 2.místo: Katka Stachová, 7.A
 3.místo: Tereza Foldová, 7.A

IV. kategorie
 1.místo: Adéla Grimová, 8.B
 2.místo: Vlaďka Bavlnková, 9.A
 3.místo: Pavla Krušinová, 9.A
Vítězům jednotlivých kategorií přejeme 

mnoho úspěchů v okresním kole, které se 
bude konat u nás v Adamově dne 12. března.

Sedmáci se představují
..........tentokrát jako hlavní aktéři hodiny 

literární výchovy Po stopách Kapuletů a Mon-
teků. Ocitáme se na plese, zní hudba, přichá-
zejí hosté ve škraboškách, mezi nimi Romeo 
a Julie, dva mladí lidé, kteří se do sebe zami-
lují. Proč musí svou lásku tajit? Proč se dva 
mocné rody tak nenávidí? Zkoušíme sehrát 
slavnou balkónovou scénu, vytváříme živé 
obrazy. Je rodové jméno tak důležité, má ta-
kovou moc, že může zabránit dvěma lidem, 
aby se měli rádi? Děj se dramaticky posunu-
je k souboji na kordy. Kdo umírá, kdo vítězí, 
kdo se musí ukrýt? Pokoušíme se co nejvěr-
něji zachytit okamžik, kdy je raněn Merkucio. 
Proč Romeo netasil svůj kord proti Tybalto-
vi? Schyluje se k tragedii. Pojďme si předsta-
vit, co asi prožívá chůva, když zjistí, že Julie 
je ve svůj svatební den mrtvá. Dovedeš se 
vžít do zoufalství Juliiny chůvy a matky? 
A co teprve Romeo, který najde svou milou 

Nechce se tomu ani věřit, ale 12. března 
se už posedmé sešli v adamovské Základní 
škole na Komenského sólisté - recitátoři ze 
škol našeho regionu. Obloha byla zatažená, 
zima, občas déšť, sílící vítr - počasí opět ne-
zklamalo a ukázalo nám tu horší, nepřívěti-
vou tvář. Milé a přívětivé tváře jsme ale moh-
li přivítát v promítací síni školy, kam se při-
šla pochlubit svým přednesem poezie nebo 
prózy třicítka nedočkavých dětí. Na příjem-
né kulturní zážitky se těšila i soutěžní porota, 
kterou letos tvořila paní Vrchovská, zástup-
kyně společnosti Adavak, paní učitelka Mag-
niová z Blanska, paní knihovnice Ondrouško-
vá z Městské knihovny v Adamově a žákyně 
deváté třídy Romana Tůmová. I když porota 
přidělovala body za předvedené výkony, je-
jím hlavním cílem bylo povzbudit recitátory 
a odměnit je za jejich snahu o prožití umě-
leckého textu a jeho interpretaci poslucha-

čům. Na pomyslné „bedně vítězů“ však moh-
li stanout jen tři nejlepší v každé kategorii. 
Jsme rádi, že si adamovští soutěžící odnesli 
vavříny hned ze čtyř kategorií: 

Ondřej Synek za 2. místo ve II. kategorii  •
žáků 4. a 5. tříd
Adéla Grimová za 2. místo ve IV. kategorii  •
žáků 8. a 9. tříd
Dominika Martochová za 3. místo v I. ka- •
tegorii žáků 2. a 3. tříd
Martin Pelan za 3. místo v 0. kategorii  •
žáků 1. tříd.
Blahopřejeme jim a Adéle s Ondrou pře-

jeme hodně úspěchů při reprezentaci naší 
školy v regionální přehlídce recitátorů Dět-
ská scéna, která se koná v dubnu v Brně. Dě-
kujeme také firmě Adavak za finanční pří-
spěvek na zakoupení knižních odměn pro 
vítěze všech kategorií.  

Dalimila Hodaňová, garant soutěže

Setkání s poezií posedmé 

Pokračování na straně 12
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v rodinné hrobce a neví, že ona jenom spí. 
Tragedie je dokonána, zamysleme se nad 
důsledky rodových sporů a jejich nenávisti. 
Dochází ke smíření znesvářených rodin, ale 
za jakou cenu? Na všechny otázky nedoká-
žeme ještě odpovědět, ale příběh nás zaujal, 
pokusili jsme se zahrát některé jeho scény, 
odhalit, proč je tento „věčný příběh“ milen-
ců z Verony stále zajímavý a nadčasový. Ho-
dina končí, ještě zbývá chvilka na posezení 
v komunikačním kruhu, v němž má každý 
možnost doplnit svůj postřeh, názor, pocit: 
„Obdivuju Romea a Julii, jak byli stateční, bo-
jovali za svoji lásku a dokázali pro ni i umřít.“ 
„Chtěl bych si to znovu přečíst.“„ Ráda bych 
na to šla do divadla.“ Když řekneme, že jsme 
pracovali metodami kritického myšlení, zá-
žitkového čtení a dramatizace textu, osvojo-
vali jsme si techniku komunikačního kruhu, 
evaluace a práce s literárním textem, sledo-
vali mezipředmětové vztahy i průřezová té-
mata, pak nám mnozí nebudete rozumět. 
Nám ale bude stačit, když uvěříte, že máme 
takové hodiny literatury rádi. 

D. Hodaňová, učitelka Čj v 7.A

Žili mezi námi
KAREL MAREK  
– 90. výročí narození

Karel Marek se narodil 10. dubna 1918 
v Kostelci nad Orlicí. Rodina Markova zde 
bydlela v domku, který sousedil s domem 
diplomatického pracovníka Josefa Körbela 
(později Korbela). Byl to otec Madeleine Al-
brightové, bývalé ministryně zahraničí USA. 

Karel Marek se po absolvování měšťan-
ské školy vyučil strojním zámečníkem a po-
tom absolvoval Průmyslovou školu strojní 
v Hradci Králové. Jeho o 12 let starší bratr 
Josef působil před válkou na Slovensku jako 
středoškolský profesor a po vzniku Sloven-
ského štátu v roce 1939 Slovensko opus-
til a usadil se v Brně, kde během války učil 
na strojní průmyslovce.Tak se také stalo, že 
se v té době Karel Marek dostal do Adamo-
va. Stal se technickým pracovníkem závodu 
Škoda Adamov, kde pracoval v konstrukci. 
Po válce byl členem závodní rady, od roku 
1950 byl vedoucím osobního oddělení a na-
konec v letech 1965 - 1969 byl vedoucím 
kanceláře ředitele podniku. K výrazné změ-
ně v životě Karla Marka došlo v roce 1969, 
kdy byl zvolen do funkce předsedy MěNV 
v Adamově. Karel Marek byl předsedou 
MěNV v letech 1969 – 1980. V době jeho pů-
sobení došlo k významnému rozvoji města, 
a proto si adamovští občané jeho působení 
stále připomínají.

Výsledky adamovských hokejistů se 
závěrečnou tabulkou

64. Sloup – Adamov 7:6, po třetinách /2:0/3:5/2:1/
Odehnal 3, Šváb 2, Bubík, Tanenberger. - Mihok, Dittrich, Milfait 2, Bartoš, Medlík Utkání 

bylo spíše průměrné, ale v divoké přestřelce byli šťastnější sloupští hokejisté, kteří konečně 
prolomili střeleckou smůlu.

68. Adamov – Lysice 4:5, po třetinách /0:2/3:1/1:2/
Pirochta, Anschlág, Milfait, Dvořák. - Reichel 3, Nádeníček 2. Adamov měl více ze hry, góly 

však střílely Lysice. Ve druhé třetině svoji převahu Adamov vyjádřil i góly, ale v poslední třetině 
Adamovu uteklo vítězství kvůli častému vylučování za zbytečné fauly.

Předehrávka XV. kolo č .ut. 73. Černá Hora – Adamov 8:3, po třetinách /4:1/2:0/2:2/
Hřebíček 3, Havlíček 2, Králík, Vašíček, Jakubec L. - Bartoš,Mihok 2. Černá Hora měla po celé 

utkání převahu, kterou také vyjádřila osmi brankami. Z adamovského mužstva si zaslouží ab-
solutorium brankář Ivo Dobeš, který zachránil adamovské hokejisty od dvouciferné prohry.

79. Adamov – Rájec-Jestřebí 2:9, po třetinách /0:2/1:3/1:4/
Novotný 2. - Brázda 2, Hepp 2, Halik 2, Šváb 2, Hertl. Rájec začal z ostra a po dvou gólech se 

hra vyrovnala. Do druhé třetiny nastoupil Adamov jako vyměněný a měl jednoznačně navrch. 
Škoda nevyužitých vyložených šancí. Naopak soupeř přidal třetí branku a Adamovským došly 
síly.Ve značně slepené sestavě pak utkání dohráli. 

90. Adamov – Kunštát 6:4, po třetinách /2:3/2:1/2:0/
Medlík 3, Kubíček 2, Milfait. - Jíra 2, Nejedlý, Dobeš.

 82. Letovice – Adamov 6:6, po třetinách /3:3/2:3/1:0/
Vítek, Dvořák, Širůček, Hrabalek 3. - Novotný, Medlík 2, Pirochta, Dittrych, Bartoš. V posled-

ním utkání sezóny se soupeři rozešli remízou.

Závěrečná tabulka okresního přeboru v ledním hokeji sezóna 2007-2008.
1. Blansko D 16 14 0 2 118:38 28
2. Černá Hora 16 14 0 2 94:40 28
3. Rájec-Jestřábí 16 11 2 3 81:57 24
4. Lysice 16 9 2 5 48:43 20
5. Adamov 16 7 1 8 67:81 15
6. Březina 16 3 3 10 57:85  9
7. Letovice 16 3 2 11 57:87  8
8. Kunštát 16 3 1 12 49:80  7
9. Sloup 16 2 1 13 48:108  5
V sezóně 2007-2008 se našim hokejistům nepodařilo obhájit medailové pozice a umístnili 

se uprostřed tabulky. Hokejisté děkuji všem příznivcům za podporu.
Vojta Ivan Předseda TJ Spartak

V době, kdy byl v čele města, bylo vybu-
dováno Městské kulturní středisko s restau-
rací, bytové domy na ulici Petra Jilemnické-
ho, nový hřbitov – I. etapa, prodejna potravin 
v Adamově III, nové obvodní zdravotní stře-
disko v Adamově I. Významnou akcí, která 
proměnila část města, byly konečné úpravy 
Smetanova náměstí a náměstí Práce včetně 
překrytí Křtinského potoka. Tyto úpravy pro-
bíhaly ve spolupráci s Adamovskými strojír-
nami a přispěly k tomu, že Adamov změnil 
svůj vesnický ráz. Mezi další významné akce 
patří přístavba nové ZDŠ na Horce, výstav-
ba prodejny potravin a dokončení tří pa-
nelových výškových domů na ulici Sadové. 
V Adamově I vyrostla nová pošta, byla vybu-
dována přístavba MěNV a s výraznou pomocí 
občanů byl dotažen kabel na Alexandrovku 

a mohl být zřízen televizní převaděč. Občané 
nynější ulice Osvobození se dočkali dlouho 
požadované plynofikace poslední části ulice 
a v ulici Pod Dřínovou se objevilo nové veřej-
né osvětlení. Městské byty se rozrostly o no-
vou bytovou jednotku v Adamově III.

Manželka Karla Marka Zdeňka byla dlou-
holetou pracovnicí Adamovských strojíren 
(zemřela 30.3.1996). Jejich syn Doc. JUDr. Ka-
rel Marek, CSc.působí jako proděkan na 
právnické fakultě MU v Brně a s manželkou 
a dvěma syny bydlí v Adamově.

V době svého působení v Adamově byl 
Karel Marek oblíben mezi občany pro svou 
vstřícnost a ochotu řešit jakékoliv jejich pro-
blémy. Získal si zde řadu přátel a ti na něj 
s úctou vzpomínají. Jeho podíl na zvelebení 
města nebude nikdy zapomenut.

Dokončení ze strany 11
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Halový turnaj mladších a starších žáků v kopané 
„O pohár města Adamova“

V sobotu 16. 2. 2008 se ve sportovní 
hale Sokola Adamov konal Den s Mlá-
dežnickou kopanou – halový turnaj žá-
kovských týmů v kopané O pohár Města 
Adamova.

Ke  čtvrtému ročníku turnaje se v so-
botu do sportovní haly sjelo celkem de-
set družstev mladých hráčů kopané. Byla 
to družstva Sokol Modřice, Slovan Brno, 
FC Soběšice, FK Apos Blansko a  FK Ada-
mov s družstvy obou kategorií. Skupina 
A (mladší žáci) hrála své zápasy dopoled-
ne, skupina B (starší žáci) bojovala v od-
poledních hodinách.

Po nástupu družstev skupiny A, na 
kterém všechna družstva, trenéry a ro-
diče hráčů přivítal starosta města pan 
Jiří Němec, se již rozpoutaly nelítostné 
boje o celkové vítězství v turnaji mlad-
ších žáků.

Turnaj se hrál systémem každý s kaž-
dým. V zahajovacím utkání skupiny 
A podlehl domácí tým Slovanu Brno 
v poměru 0:2. V dalších utkáních naši 
mladší žáci porazili nejprve Modřice 3:2, 
prohráli opět 0:2 s Blanskem a v závěreč-
ném utkání porazili Soběšice 2:1, čímž si 
zajistili konečné třetí místo.

Vítězem čtvrtého ročníku halového 
turnaje O pohár Města Adamova v kate-
gorii mladších žáků se stal tým Slovanu 
Brno.

Při slavnostním ukončení turnaje 
mladších žáků byly vyhlášeny individu-
ální ceny, jejichž pořadí určilo hlasování 
trenérů všech zúčastněných družstev.

Nejlepším hráčem celého turnaje se 
stal Jiří Kratochvíl z FK Apos Blansko. 
Nejlepším brankářem turnaje byl zvolen 

PŘEHLED UTKÁNÍ skupiny A
Utkání Výsledek Branky
Adamov  -  Slovan 0 : 2 Partl, vlastní
Blansko  -  Soběšice 4 : 1 Kratochvíl 2, Brychta 2 – Prokeš 
Modřice  -  Adamov 2 : 3 Viktorin, Trávníček – Vintr 2, Růžička
Slovan   -   Blansko 1 : 1 Šustr – Kratochvíl
Soběšice -  Modřice 2 : 2 Zezula, Novotný – Viktorin, Trávníček
Adamov  -  Blansko 0 : 2 Skoupý, Ledvina
Slovan   -   Soběšice 1 : 0 Přichystal
Modřice  -   Blansko 2 : 3 Sklenář, Trávníček – Brychta 2, Skoupý
Adamov -   Soběšice 2 : 1 Růžička, Vintr - Zezula
Slovan   -   Modřice 9 : 0 Přichystal 3, Šustr 3, Dvořák, vlastní 2

KONEČNÁ TABULKA TURNAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Poř. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Slovan Brno 4 3 1 0 13 : 1 10
2. FK Apos Blansko 4 3 1 0 10 : 4 10
3. FK Adamov 4 2 0 2 5 : 7 6
4. FC Soběšice 4 0 1 3 4 : 9 1
5. Sokol Modřice 4 0 1 3 6 : 17 1

Vlastimil Češka z FK Adamov. Nejlepším 
střelcem turnaje se stal až po penalto-
vém rozstřelu na nejlepšího brankáře 
Dominik Šustr ze Slovanu Brno.
Po krátké přestávce, kdy pořadatelé tur-
naje načerpali potřebnou energii, se již 
začali sjíždět do Adamovské haly účast-
níci odpoledního turnaje starších žáků.
Stejně jako ráno přivítal starosta města 
pan Jiří Němec družstva starších žáků, 
trenéry, rodiče hráčů a všechny diváky na 
slavnostním zahájení turnaje skupiny B.
Odpolední zápasy přinesly velmi kva-
litní, vyrovnanou kopanou ve vysokém 
tempu. Diváci tak mohli sledovat herní 
projev a rozdíly mezi staršími a mladšími 

žáky, a také porovnat výkony domácího 
družstva se soupeři z vyšší soutěže. 
V zahajovacím utkání skupiny B domá-
cí tým převálcoval Slovan 5:0. Ve dru-
hém utkání pouze remizoval s Modřice-
mi po několika promarněných šancích 
0:0. V nejpohlednějším a nejslušnějším 
utkání celého turnaje porazil tým Blan-
ska 5:4. Poslední utkání se Soběšicemi 
bylo bojem o celkového vítěze. Bohužel 
naši hráči nedodrželi taktické pokyny 
a brzy prohrávali o dvě branky. Po důraz-
ném budíčku od trenérů postupně získá-
vali převahu, kterou vyjádřili kontaktní 
brankou. Další nápor domácích a téměř 
jisté vyrovnání začaly Soběšice elimino-
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Výbor  
TJ Sokol Adamov 

svolává na 4. 4. 2008 
od 17.00 hod.

Valnou hromadu 
v prostorách sportovní 

haly Osvobození 9. 
Občerstvení zajištěno. 
Za TJ Sokol Adamov 

zve Svěďoch

PŘEHLED UTKÁNÍ skupiny B
Utkání Výsledek Branky
Adamov  -  Slovan 5 : 0 Flachs 2, Krátký, Lukáš, Pačovský
Blansko  -  Soběšice 0 : 1 Černý
Modřice  -  Adamov 0 : 0
Slovan   -   Blansko 1 : 5 Srbský – Sedlák 2, Musil, Ševčík, Horáček
Soběšice -  Modřice 0 : 0
Adamov  -  Blansko 5 : 4 Melich 3, Krátký 2 – Trtílek 2, Sedlák, Musil
Slovan   -   Soběšice 1 : 3 Jaspar – Avermoller, Pavel, Peňáz
Modřice  -   Blansko 2 : 0 Křapa 2
Adamov -   Soběšice 1 : 2 Krátký – Rous, Zbořil
Slovan   -   Modřice 1 : 0 Šustr

  KONEČNÁ TABULKA TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ
Poř. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. FC Soběšice 4 3 1 0 6 :  2 10
2. FK Adamov 4 2 1 1 11 : 6 7
3. Sokol Modřice 4 1 2 1 2 :  1 5
4. FK Apos Blansko 4 1 0 3 9 :  9 3
5. Slovan Brno 4 1 0 3 3 : 13 3

vat tím, že se uchýlily k nečisté až zákeř-
né hře. Domácí fotbalisté se s touto hrou 
i přes varování trenérů nedokázali vyrov-
nat a více se soustředili na osobní soubo-
je než na hru. Výsledkem byla vyhrocená 
druhá půle utkání, která mnoho pěkné-
ho fotbalu nepřinesla.
Domácí tak finálové utkání prohráli 1:2 
a skončili, vzhledem ke konkurenci jaká 
se v hale sešla, na výborném druhém 
místě. O útočné síle našeho družstva vy-
povídá také největší počet vstřelených 
branek. Pokud by se k bojovnosti a nasa-
zení přidala i psychická odolnost hráčů, 
mohli pomýšlet i na metu nejvyšší.
Vítězem třetího ročníku halového tur-
naje O pohár Města Adamova v katego-
rii starších žáků se tak stalo družstvo FC 
Soběšice.
Také na závěr turnaje starších žáků byly 
vyhlášeny individuální ceny, jejichž pořa-
dí určilo hlasování trenérů všech zúčast-
něných družstev.
Nejlepším hráčem celého turnaje se stal 
Michal Pavel z FC Soběšice. Nejlepším 
střelcem turnaje se stal se čtyřmi vstřele-
nými brankami Ondřej Krátký z domácí-
ho týmu FK Adamov. Nejlepším branká-
řem turnaje byl zvolen Dominik Urban ze 
Sokola Modřice.

Poděkování za uspořádání turnaje pat-
ří pořadatelům a sponzorům, jimiž bylo 
Město Adamov a FK Adamov, mamin-
kám žáků obsluhující časomíru a „výpo-
četní středisko“. Dále starostovi města 
panu Němcovi, který spolu s panem Bu-
říkem starším řídil jednotlivá utkání jako 

rozhodčí. Bez jejich podpory by se turnaj 
velmi těžko uskutečnil. Děkujeme a těší-
me se spolu s ostatními mladými fotba-
listy na příští ročník turnaje.

Zdeněk Buřík
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INZERCE
Práce až za 15 tis. měs. na Brněn- �

sku? Využijte program při pracovním 
zařazení. Až 27 oborů. Tel. 511511011.

Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pro- �
najměte auto, dům, plot či pozemek 
pro reklamní účely! Tel. 511511588.

Pronajmu byt 1+1 v Adamově na ul.  �
Sadová po celkové rekonstrukci. Cena 
vč. inkasa 7000 Kč. Tel. 603 876 449.

Koupím garáž u bývalého interná- �
tu nebo na ul. Plotní. Cena do 100 tis. 
Kč. Tel. 733 507 071.

Prodám pračku MINI-ROMO s vy- �
hříváním, cena 500 Kč. Dále prodám 
psací stroj REMINGTON – starožitnost. 
Cena 500 Kč. Tel. 516 447 179.

Pronajmu byt 2+1 v Adamově za 8  �
tis. Kč včetně inkasa. Volný ihned. Tel. 
607 294 184.

 

 


Navštívili jste již nově otevřenou prodejnu pro domácí mazlíčky? Nabízíme krmivo a potřeby pro psy, kočky, hlodavce, 
ptáky a rybičky. Pokud ještě nepatříte mezi naše spokojené zákazníky, staňte se jimi na adrese Smetanovo nám. 1 v době 
po-pá od 9-17 hod. Tel. 733 526 904.

Vyměním byt 1+1 za 2+1 a dopla- �
tek nebo koupím 2+1 do 1200000 Kč 
a prodám 1+1. Tel. 605 828 838. 


