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Přípitek

Stěpan Ščipačov

…Já na dub piju, co sto let
v zeleném lese hnízda choval, 

na řemeslo tvé já piju teď,
stolaři, jenž jsi ohobloval

stůl tenhle svýma rukama
a vyleštil ho v potu tváře!
Kdo víno ctí a rád je má, 

ať pije se mnou na vinaře!
Co se jen v sklípku nastará
(je zlaté, je jak rubín rudé),
než loňský ročník dovyzrá

ve vysmolených temných sudech!
Vzpomenuv práce nejkřehčí,

na tvoje, skláři, piju dílo,
na tebe, sklenko broušená,

již na ubrus si plnou stavím.
Ten ubrus tkala tkadlena,
sama za čtyřiceti stavy!
A aby bílý vonný chléb

nám kůrkou zlátl na ošatce,
musili lidé žnout a set

a v dešti, v slunci namáhat se.
Nám všem však chtěl bych chválu vzdát,

jsme z téže látky dozajista!
A kdo by neměl práci rád,

ten v našem kruhu nemá místa!
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NOVOROČNÍ
Stěpan Ščipačov

Vždyť mnohé ještě život chystá nám!
A proto dobré víno pozvedám:
Na nový rok a na vítězství nová,
na život, jeho rána purpurová,…

…na šťastný smích a nové šťastné plavby…
V jednom však, drazí, odchýlit se smím:

Na starou, věrnou lásku připíjím!

Vážení spoluobčané,
jak první strana prvního Zpravodaje roku 2004, tak i mých pár slov na úvod, 

jsou laděny do přípitku. Při přípitku si přejeme vždy jen to nejlepší, proto s pří-
pitkem chci popřát i já vám. A protože přípitek nemá být příliš dlouhý, aby ruka 
s plným pohárem neumdlévala, bude i moje přání krátké.  Za Radu města a za-
stupitele, za kolektiv, který pro vás připravuje Zpravodaj, vám do nového roku 
přeji pevné zdraví, radost a pohodu, více jistoty v této nejisté době a přidám 
ještě více lásky a vzájemného porozumění. Mnohé z tohoto však nepřijde 
samo,  můžeme si to dát sami sobě a navzájem. A proto  dodávám přání: aby-
chom více chtěli  a aby se nám to dařilo.

PhDr. Jaroslav Budiš, člen zastupitelstva města
a předseda Kulturně informační komise

Zprávy z radnice

Zprávy z matriky
Blahopřejeme:

1.12. Marie Beránková, Bezručova 3, 
80 roků

4.12. Dobromila Kroupová, 
Komenského 1, 
81 roků

7.12. Marie Idrná, Komenského13, 
81 roků

11.12. Božena Volavá, Opletalova 38, 
83 roků

13.12. Helena Blatná, Sadová 21, 
90 roků

15.12. Anna Hnátová, Pod Horkou 13, 
70 roků

23.12. Vlasta Halvová, Jilemnického 9, 
90 roků

23.12. Štěpánka Fajmanová, 
Komenského 7, 
70 roků

Úmrtí:

25.9.   Věra Petržílková, Jilemnického 
10, r. 1930

18.10. Marie Prokůpková, Fibichova 5, 
r. 1949

12.11. Štěpánka Šulcová, Mírová 16, 
r. 1923

15.11. Jaroslav Maršálek, Plotní 7, 
r. 1939

Zastupitelstvo města schválilo 
smlouvu o poskytnutí finančního daru 
pro Zlatou zastávku ve výši 30 000 Kč 
ještě za rok 2003. Zastupitelé vyjádřili 
přání, aby se klienti  Zlaté zastávky více 
účastnili dění ve městě a prováděli větší 
propagaci své činnosti. Zároveň jim byl 
nabídnut PhDr. Budišem určitý prostor 
pro zveřejnění  informací ve Zpravodaji. 

Zastupitelstvo města schválilo roz-
počtové provizorium města Adamova 
na hospodaření s finančními prostřed-
ky do doby schválení rozpočtu na rok 
2004. Celý text je vyvěšen na MěÚ.

Nejdůležitější změnou vyhlášky 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů je zvýšení poplatku „za od-
pad“. Nová cena je stanovena na částku 
450 Kč na poplatníka za rok, tj. zvýšení 
o 50 Kč, a to s účinností již od 1. 1. 2004. 
Žádáme proto občany,  kteří poplatek 
platí trvalým příkazem  z účtu, aby co 
nejdříve příkaz změnili. 

Změna vyhlášky o místních po-
platcích byla podnícena změnou 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů, který umožňuje obcím vybírat 
místní poplatky stanovené tímto zá-
konem. Mezi ty nejdůležitější patří 
poplatky ze psů, které se platí již od 
stáří 3 měsíců věku psa oproti původ-
ním 6 měsícům. Poplatníkem je nově 
držitel psa nikoliv vlastník. Tato sku-
tečnost znamená, že poplatek bude 
platit osoba, u níž pes „bydlí“ a tím je 
zabráněno možnosti platit jinou výši 
poplatku než stanovenou. Pro mno-
ho lidí to znamená změnu v evidenci 
psa, kterého musí nahlásit na adrese, 
na níž se pes zdržuje. Doporučujeme 
všem, kterých se to týká, aby tak uči-
nili neprodleně, nejpozději do 15. led-
na 2004. Vyhláška upravuje také po-
platky za užívání veřejného prostran-
ství, které je nově definováno, a to 
jmenovitě. Výše některých poplatků 
byla upravena. Změněna byla i výše 
poplatku z ubytovací kapacity, a to 
na částku 4 Kč.

Důležitou informací pro naše obča-
ny je, že novým členem Rady města 
Adamova se stává pan Jiří Janás místo 
odstupujícího pana Jiřího Charváta.

Autorka, paní Oldřiška Keitková nakresli-
la tuto P.F. pro rok 1998. Platnost je však i 
pro kterýkoliv jiný rok
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Otázky pro…
Jiřího Němce, člena městského Zastupitelstva za ODS, 34 let

VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ

Komunálních voleb jste se zúčast-
nil poprvé a hned úspěšně. S jakými 
pocity jste přijal výsledky voleb?

Od komunálních voleb uplynul více 
než rok, a tak raději než o mně a mých 
pocitech, bych chtěl hovořit o věcech, 
které trápí jistě i spoustu dalších ob-
čanů. Jsou problémy, které vidím více 
než prioritní a kterým přikládám větší 
váhu, než svým vlastním pocitům.

Na posledních jednáních zastupi-
telstva jste prosazoval větší podpo-
ru sportovních aktivit adamovských 
dětí. Znamená to Vaši prioritu jako 
člena zastupitelstva?

Jak se říká, nyní jste „uhodila hřebí-
ček na hlavičku“. Samozřejmě, že děti 
a mládež by měly být vždy na prvním 
místě, ale jako velký problém vidím 
celkový sportovní život v našem měs-
tě. Ale ptala jste se na mládež, proto 
se zaměřím na tuto oblast. „Vypustím“ 
jen několik myšlenek, i když by se dalo 
hovořit na toto téma dlouhé hodiny 
a podnětů by bylo na celý román.Na 
jednu stranu máme v Adamově 
spoustu bezejmenných dobrovolníků, 
kteří svůj volný čas a mnohdy i vlastní 
prostředky věnují ve prospěch mlá-
deže a velice dobrou mládežnickou 
základnu, ať je to kopaná, stolní te-
nis, orientační běh, ale i spousta dal-
ších sportovních odvětví. Na druhou 
stranu je potřeba vidět nedostatek 
finančních prostředků. Při dnešních 
cenách dopravy, materiálního zabez-
pečení a ostatních služeb se dá říci, že 
sportovní aktivity v Adamově z tohoto 
důvodu živoří. A s tímto nemohu sou-
hlasit, protože zastávám názor, že člo-
věk sportovně založený je během své-
ho dětství již tak fyzicky  a psychicky 

„omlácen“, že je více než připraven na 
vstup do pubertálního věku či života 
dospělých. Potom tyto lidi-sportovce 
nepřekvapí první životní neúspěchy 
či nezdary a nesahají po negativně 
radikálních řešeních jako jsou alko-
hol, drogy a podobně. Dále si dovo-
lím navázat na kolegyni Koudelovou 
(pozn. redakce – Zpravodaj 11/2003), 

která se zmiňovala o zničených če-
kárnách MAD. Často procházím měs-
tem i ve večerních hodinách a tuším 
co se v okolí zastávek může dít beze 
svědků. Ale ještě jsem tam nespatřil 
řádit partu mladých fotbalistů nebo 
například orientačních běžců. Asi na 
to nemají čas, nebo že by byli jinak 
vychováváni? 

V současné době vrcholí sestavo-
vání rozpočtu Města pro rok 2004. 
Co to znamená pro Vás, jako předse-
du finančního výboru.

Především mám štěstí, že moji vá-
žení kolegové zastupitelé schválili 
do finančních výboru občany, kteří 

v něm pracují velmi dobře a fundo-
vaně. Co se týká rozpočtu na rok 2004 
je více než jasné, že výdajová část 
rozpočtu bude opět naplněna „až po 
okraj“. I přesto budu ze své pozice 
prosazovat a hledat rezervy tak, aby 
se alespoň částečně zlepšily podmín-
ky pro sportovní vyžití občanů města 
Adamova.

Na co jsme se nezeptali.
Jsem rád, že jsem prostřednictvím 

Zpravodaje mohl alespoň část svých 
„srdečních záležitostí“ ventilovat. Po-
kud mohu využít tohoto prostoru, 
chtěl bych jako zastupitel touto ces-
tou poděkovat všem, kteří pracují 
a starají se o adamovskou mládež, a to 
nejen v oblasti sportu. Všem občanům 
bych rád popřál, aby rok 2004 byl pro 
všechny  daleko šťastnějším a úspěš-
nějším než byl ten předchozí

Každý, kdo se ve dnech od 10. do 17. 
prosince zastavil u dveří učebny příro-
dopisu v adamovské základní škole, ur-
čitě nelitoval. Tradiční vánoční výstavu 
zde společně s žáky naší školy připravila 
paní učitelka Pavla Dvořáková. 

Vánoční atmosféru podtrhovaly 
papírové vločky, vůně pečených per-
níků a sušeného ovoce. Na slavnostně 
prostřených stolech se prezentovaly 
výrobky z různých materiálů: dekorač-
ní sklenice s kořením, adventní věnce, 
svícny, keramické kachle a svíčky ze 

včelího vosku. Nechyběly ani netradič-
ně ozdobené stromky se slaměnými, 
keramickými nebo skleněnými dekora-
cemi. Šikovné ruce dětí vytvořily pěkné 
stojany na aranžování květin i z odpa-
dového materiálu.  

Návštěva vánoční výstavy se pro 
mnohé stala nejen příjemným zastave-
ním uprostřed příprav na nadcházející 
svátky, ale také vítanou inspirací, jak si 
tento čas zpříjemnit a zkrášlit.

PaedDr. Dalimila Hodaňová
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Z deníku Městské policie
V měsíci lednu vás seznámíme s pře-

stupky proti veřejnému pořádku za 
období od ledna do června 2003. Ve-
řejné prostranství znečistil 41letý muž 
uložením odpadu k popelnicím. Stráž-
níci přestupek s mužem projednali ulo-
žením pokuty v blokovém řízení ve výši 
200 Kč. * Podezření z rušení nočního 
klidu oznámila občanka města na 26le-
tého vlastníka psa. Po vyslechnutí všech 
svědků vyšlo najevo, že pes štěkotem 
v noci rušil ostatní nájemníky v domě. 
Vlastník psa neučinil opatření, aby pes 
nerušil noční klid a navíc tohoto psa ne-
měl přihlášeného na MěÚ k poplatku za 
psy. Strážníci případ předali k dalšímu 
projednání Komisi pro pojednávání 
přestupků a ekonomickému odboru 
k dalšímu opatření. * Na břeh Křtinské-
ho potoka vysypali v nočních hodinách 
z traktorového valníku stavební suť 
dva muži ve věku 36 a 50 let. Byli při-
stiženi strážníky a po zdokumentování 
události bylo počínání mužů předáno 
Komisi pro projednávání přestupků.* 
Po odchodu z restaurace 18letá slečna 
posilněná alkoholem rozhazovala od-
padkové koše a rušila noční klid. Tímto 
počínáním si od srážníků vysloužila 
pokutu v blokovém řízení ve výši 500 
Kč. * V pozdních nočních hodinách se 
pod okny panelového domu hádali dva 
muži ve věku 18 a 24 let a rušili tím noč-
ní klid. Přivolaní strážníci muže uklidnili 
a každému uložili pokutu v blokovém 
řízení ve výši 300 Kč. * V pozdních noč-
ních hodinách rušil noční klid podnapi-
lý 39letý muž kopáním do plechové stě-
ny budovy. Svého jednání nezanechal 
ani když spatřil hlídku strážníků. Až po 
výzvě svého počínání zanechal a byla 
mu udělena pokuta v blokovém řízení 
ve výši 300 Kč.

Den otevřených dveří – Den s rodiči
Poslední listopadové úterý se škola na 

Komenského ulici otevřela v osm hodin 
nejen pro své žáky, ale i pro jejich rodi-
če. Zejména maminky a tatínkové těch 
nejmenších se chtěli na vlastní oči pře-
svědčit, jak to jejich ratolestem ve škole 
jde. Možná si přitom vzpomněli na vlast-
ní zážitky ze školních lavic a mohli porov-
nat, jak se od té doby škola změnila.

Sborovna se pro tento den stala 
výstavní síní žákovských prací a útočiš-
těm pro hladové a žíznivé návštěvníky 
odpoledního pokračování Dne otevře-
ných dveří. To už přicházely do školy 
rodinné týmy, aby si prohlédly všechny 
učebny a odborné pracovny podle pře-
dem připraveného plánku a zapojily se 
do programu.

Stačilo postupovat po žlutě vyzna-
čené trase a systematicky plnit zadané 
úkoly: nakreslit vánoční přání, složit 
puzzle, vyluštit křížovku, zazpívat si 
u klavíru, nazdobit perník. Zdá se vám 
to snadné? Tak zkuste třeba výukový 
program na počítači, poznávání pří-
rodnin včetně minerálů, praktické úlo-
hy z fyziky nebo chemie. Že jste zapo-
mněli, kterou pohádku napsal Erben? 
Nevzpomínáte si na žádnou Dvořákovu 
operu? Nevybavují se vám anglická slo-
víčka ? Nezoufejte, vaše děti vám určitě 
poradí.

Ten, kdo se už cítil unavený, mohl 
v promítací síni sledovat videonahrávky 
z různých akcí školy nebo navštívit pro-
gram tanečních kroužků v tělocvičně.

Pro všechny, kteří poctivě prošli vše-
mi pracovnami a zapojili se do jednot-
livých aktivit, byl v ředitelně připraven 
účastnický list.

Za okny už byla  dávno tma, ale dě-
tem se ze školy tentokrát moc nechtělo. 
Přesvědčily se, že škola je nejen místem 
pro vzdělávání, ale také místem příjem-
ných setkání a společných zážitků pro 
celou rodinu.

PaedDr. Dalimila Hodaňová
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MKS Adamov připravuje:
13. ledna  2004, 17.00 hod., salonek MKS

BESEDA s Vladimírem Záleským
„3 měsíce v Indii“

15. ledna 2004, 9.15 hod., sál MKS 
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE – Sněhurka 

a sedm trpaslíků

22. ledna 2004, 18.00 hod., 
salonek MKS

CESTOPISNÁ BESEDA o USA (o svoje 
zážitky z cestování po USA se s vámi 

podělí J. Šnajdr)

Zájezdy do divadla:

20. února 2004 
Mahenovo divadlo Brno

opereta 
VESELÁ VDOVA (premiéra). Přihlášky 

jen do 9. ledna 2004! Cena: 320 Kč 
(dospělá osoba) 160 Kč (důchodci a děti)

26. února 2004 
Městské divadlo Brno

činoherní představení JAK JE DŮLEŽITÉ 
MÍTI FILIPA. Přihlášky do 16. ledna 

2004! Cena:  250 Kč (dospělá osoba)
125 Kč (důchodci a studenti)

18. března 2004 
Hala Rondo Brno

LORD OF THE DANCE
účinkují členové irské taneční skupiny

Přihlášky do konce ledna 2004!

Městské  kulturní středisko v Ada-
mově děkuje všem, kteří se zúčastnili 
soutěže o nejzajímavější vánoční bla-
hopřání.

Vánoční přání byla předána obyvate-
lům pečovatelského domu v Adamově 
při slavnostním předvánočním setkání.

Vánoční „Večer pro sebe“

Příjemným zastavením v předvá-
nočním shonu se již několik roků stává 
setkání žen v rámci „Večera pro sebe“. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se tato 
akce konala  9. prosince.  Šest hostů si 
pro přítomné návštěvnice a jejich děti 
připravilo velice zajímavý program. 

S paní Parmovou jsme si mohly vy-
robit vánoční dekoraci do bytu, pora-
dila nám také jak vyrobit jednoduché 
a levné dárky,  paní Boháčková ukázala 

„drátování“ nejen na lahvích, ale také 
jako ozdoby vánočních blahopřání, 
Lenka Czetmayerová nás naučila jak 
vkusně a zajímavě zabalit vánoční 
dárky,  Pavla Dvořáková přinesla ma-
lou ukázku výrobků dětí z adamovské 

školy, Alena Baisová nám vyprávěla 
o výstavě svých obrazů a obrázků ve 
Finsku a ukázkou i povídáním obo-
hatila naše setkání i Věra Böhmová, 
která má zajímavého koníčka – tančí 
břišní tance.

3. dubna 2004, Praha
muzikály BÍDNÍCI,  EXCALIBUR. Cena: 
730 Kč (zahrnuje vstupné + dopravu)

Nabídka bude průběžně 
doplňována.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Prvním půjčovním dnem po vánoč-

ních svátcích je pondělí 5. ledna 2004.

Připomínáme provozní dobu 
knihovny v Adamově:

Pondělí 
od 10 do 12 a od 13 do 18.00 hodin

Středa
od 10 do 12 a od 13 do 16.00 hodin

Čtvrtek
od 10 do 12 a od 13 do 18.00 hodin

Z pořadu pro 
malé  i velké di-
váky – Kamarádi 
zkouší pohádky

Předprodej jízdenek 
a vystavování průkazek na MHD 

29. ledna 2004
ZŠ Komenského

v době od   7.30  -    8.00 hod.
MKS Adamov

v době od  13.00 – 17.00 hod.

Děkuji ještě jednou všem hostům ve-
čera za jejich účast  s přáním,  ať se jim 
v jejich soukromém i pracovním životě 
daří a jejich výrobky těší srdíčko všech 
obdarovaných!

Jitka Králíčková, MKS 

Z předvánočního 
setkání maminek 
a dětí v mateř-
ském centru Adá-
mek při výrobě 
svícínků
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO

V době od 2. do 11. ledna 2004 
budete potkávat nejen na ulicích, 
ale i u vás doma skupinky kolední-
ků, kteří budou vybírat dobrovolné 
příspěvky na Podporu charitního 
díla v našem regionu. Výtěžek z TKS 
2003 , který činil 426 243,30 Kč, za 
který děkujeme, byl věnován na 
zdravotně a tělesně postižené spo-
luobčany.

S přáním štěstí v novém roce 
a díků za příspěvky, Vaši

Tříkráloví koledníci.

Pozvánka na výstavu
Bohuslava Olešová  – obrazy

Slova pro povzbuzení

Ve výstavní síni Společenského 
centra v Adamově, ulice Komenského 
6,  bude v neděli 18. ledna zahájena 
výstava obrazů Bohuslavy Olešové.  
Slavnostní vernisáž se uskuteční 
v 15.45 hodin. Výstavu uvede Jana 
Vránová a PhDr. Jaroslav Budiš.  V pro-
gramu vernisáže vystoupí Helena 
Jankovská – zpěv a Gabriela Vorbo-
vá – klavírní doprovod. Pro cestu na 
vernisáž je možno využít pravidelný 
spoj MHD s odjezdem z Adamova III 
v 15.30, od nádraží v 15.36, od že-
lezniční stanice Adamov zastávka 
v 15.40 hodin. 

Známá brněnská výtvarnice Bo-
huslava Olešová je absolventkou 
Střední umělecko-průmyslové školy 
v Ostravě. Z počátku pracovala v kul-
turních zařízeních, později se začala 

plně věnovat samostatné  výtvarné 
činnosti. Zaměřila se na kresbu, mal-
bu, tvorbu objektů i na prostorové in-
stalace.  Vystavuje pravidelně od roku 
1982 doma i v zahraničí. Jen od roku 
1990  představila své práce na 33 sa-
mostatných výstavách a na desítkách 
kolektivních výstav. Její práce jsou za-
stoupeny ve veřejných i soukromých 
sbírkách v Polsku, Německu, Rakous-
ku, Švýcarsku, Dánsku, Itálii, Francii, 
Holandsku a Kanadě. 

Výstava ve Společenském cen-
tru potrvá do 27. ledna a bude
otevřena od 13.00 do 17.00 ho-
din. Po telefonické domluvě na
čísle telefonu 516 446 590 je možná 
návštěva i v jinou dobu.

PhDr. Jaroslav Budiš

18.1. – 27.1.
Bohuslava Olešová – obrazy

15.2. – 24.2.
Anatolij Ključinský – obrazy, plastiky

19.3. – 28.3.
Výstava dětských prací k Světovému 

dni vody

S novým rokem přicházejí často na 
řadu i nová předsevzetí. Stará moud-
rost však radí nespěchat s unáhlený-
mi sliby.

Tím, že si člověk v nadšení nebo 
v i v rozčilení naloží velký náklad, do-
stane se spíše do slepé uličky. Začne 
snad s chutí, ale síly brzy dojdou. Na 
konci je pak dvojnásobná mrzutost: 
z nesplněného předsevzetí a zlost 
na sebe. Když se pak takových plánů 
nepodaří víc, je s takovým člověkem 
často zle. Buď má pocit méněcennos-
ti a nebo se stane lehkovážným.

Naopak moudré je dát si s chlad-
nou hlavou takové předsevzetí, které 

je třeba i drobné, nepatrné. Důležité 
je, aby bylo splnitelné, aby mohl mít 
člověk radost i z malých úspěchů 
a krůčků. Radost je povzbudivá.

Kdo se umí radovat, upevňuje své 
zdraví a zdravý  nebo zdravější člověk 
je schopen většího nasazení. Radost 
je také nakažlivá, a pokud nemáme 
vedle sebe vyslovené závistivce, pak 
je pro lidi kolem povzbudivá.

A důležité je, abychom si všechny, 
i ty malé úspěchy, vychutnali a v dob-
rém se o ně rozdělili. Stanou se tak 
malými světýlky v té často husté tmě 
starostí, strachu, smutku a napětí, 
které nás v tomto roce také čeká.

Výstava je otevřena v uvedeném 
termínu od 13.00 do 17.00 hodin kro-
mě dne vernisáže. Vernisáž výstavy je 
vždy v neděli v 15.45 hodin s výjimkou 
výstavy k Světovému dni vody – verni-
sáž bude v pátek. Pro cestu na vernisáž 
je možno využít pravidelný spoj MHD 
s odjezdem z Adamova III v 15.30, od 
nádraží v 15.36, od železniční stanice 
Adamov zastávka v 15.40 hodin. 

Plán výstav ve Společenském centru Komenského 6 na I. pololetí 2004

4.4. – 13.4.
Lubo Kralicek (USA) – „Obrazy ze dvou 

světů“

23.5. – 1.6.
Edice 33 (bibliofilie, grafika)

13.6. – 22.6.
Lucie Hrušková - ilustrace
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Galerie osobností

Návrh změny ceny jízdného 
MHD Adamov

Komise MHD na zasedání dne 18. 11. 
2003 po konzultaci se zástupci firmy 
Autoškola Pernica, zajišťující dopravní 
obslužnost v našem městě, navrhuje 
zvýšení ceny jízdného z důvodu před-
pokládaného nárůstu nákladů provo-
zu a údržby autobusů. Toto navýšení 
není v souvislosti s IDS, bude částečně 
hradit ztrátu i na dvou přidaných spo-
jích v novém jízdním řádu. Cena jízd-
ného byla naposledy zvýšena 1. 4. 2001, 
proto navrhujeme následující úpravu. 

Jednorázová jízdenka 
plnocenná 6 Kč
zlevněná  3 Kč

Měsíční jízdenka 150 Kč
zlevněná 80 Kč

čtvrtletní jízdenka 360 Kč
zlevněná 180 Kč

Významnou kulturně historickou 
památkou našeho města je Světelský 
oltář v kostele svaté Barbory. Často 
sem přijíždějí milovníci a znalci umění 
i z dalekých zemí. Pro publicitu tohoto 
díla vykonal mnohé P. Jakub Rozmahel, 
který působil v Adamově v první polo-
vině minulého století jako farář celých 
28 let.

P. Jakub Rozmahel se narodil 27. 
března 1885 ve Vedrovicích u Morav-
ského Krumlova. Studoval na I. Českém 
gymnasiu v Brně. Po maturitě vstoupil 
do Theologického ústavu v Brně. Jeho 
prvním kněžským působištěm se staly 
Jevišovice a dalšími farnostmi, kterými 
krátce prošel, byly Šardice, Rudikov. Od 
roku 1913 do roku 1922 působil jako 
kaplan ve Velkých Bílovicích. Na léta 
prožitá právě zde velmi rád vzpomínal.

Do Adamova nastoupil 15. října 1922 
v pořadí jako 13. duchovní správce 
farnosti. (Adamovská fara byla založe-
na roku 1857) Doba jeho působení se 
může přirovnat k hluboké brázdě, kte-
rou zanechalo jeho dílo nejen v oblas-
ti duchovní, což je pro faráře ten úkol 
základní, ale také jeho činnost kulturně 
společenská. A o tom se chceme zmínit 
dnes v našem Zpravodaji především.

Jeho velkou starostí bylo zvelebová-
ní a údržba kostela sv. Barbory a objek-
tu fary. Zasloužil se o rozšíření zdejšího 
hřbitova, neboť v době, kdy P. Rozma-
hel přišel do Adamova, patřilo do far-
nosti více než 1300 občanů.

Nemálo času věnoval studiu his-
torie kostela a zejména starobylému 
Světelskému oltáři. Vyvrcholením této 
činnosti bylo vydání publikace s ná-
zvem „Světelský oltář v Adamově“. Sám 
o tom píše: „Knížka byla příznivě přijata, 
o čemž psaly Venkov, Národní listy, Na-
šinec, DEN a A-Zet. Bohužel v Adamově 
zájem o knížku přes veškeru rekomen-
daci její tiskem – žádný“. – Dá se tedy 
s odstupem říci ono biblické: „Žádný 
pokrok není vzácný ve své vlasti“.

O rok později – roku 1937 – vyšla 
další Rozmahelova publikace tentokrát 
pod názvem „Kostel sv. Barbory v Ada-
mově (osmdesát let jeho života)“.

O P. Rozmahelovi bylo známo, že rád 
cestuje. Systematicky poznával Evropu, 
ale podnikl i cestu do Svaté země. O své 
dojmy a poznatky se podělil v knize „Do 
vlasti Kristovy“. 

V roce 1924  - cesta do Itálie: Vero-
na, Milán, Janov, Řím, Neapol, Capri, 
Pompeje, Florencie, Benátky.

V roce 1025 – studijní cesta do Švý-
carska, Belgie, Anglie, Francie a Ně-
mecka. Hlavním cílem tentokrát byla 
návštěva světové výstavy ve Wembley 
u Londýna a Mezinárodní výstava de-
korativního umění v Paříži.

V roce 1927 – Dánsko, Švédsko, Nor-
sko a Německo. Zajímavostí je úsek 
z Prahy do Brna, který „…vykonal v lé-
tadle…“. (V čas této jeho cesty byla 
v Adamově velká povodeň – jak sám 
zaznamenal v kronice.)

V roce 1928 podnikl rekreační cestu 
do Španělska a o té se vyjádřil takto: 

„Cesta rekreační se mi stala cestou křížo-
vou pro velká vedra – až 52 st. Celsia..“. 
Nicméně navštívil Barcelonu, Montsse-
ratt, Valencii, Malagu, Seville, Cordobu, 
Madrid-Escorial, Avillu a na dva dny se 
zastavil pod Pyrenejemi – v Lurdech. 

Zajímavosti z cest vypsal v knize 
Vzpomínky z cest po Evropě.

Aby byl výčet aktivit P. Rozmahela 
úplný, nelze přehlédnout jeho činnost 
překladatelskou. Ovládal němčinu, an-
gličtinu, francouzštinu a italštinu. A ja-
ko kněz samozřejmě latinu.

Plodných 28 let v Adamově skončilo 
1. září 1950, kdy P. Jakub Rozmahel ode-
šel do Martinkova, rodiště spisovatele 
Kosmáka (rok jeho úmrtí se nepodaři-
lo zjistit).

Na dobové fotografii za skupinou farníků, uprostřed s P. Jakubem Rozmahelem, jistě 
poznáváte adamovskou faru.
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ADAVAK, s.r.o. oznamuje odběratelům 
ADAVAK, s.r.o. v souladu se zákonem 526/1990 Sb. o cenách, stanovuje cenu za 

dodanou pitnou vodu a odváděnou odpadní vodu následovně:
Za 1 m3 dodávané pitné vody  16,80 Kč/m3 cena bez DPH 

Za 1 m3 odváděné odpadní vody 10,70 Kč/m3  cena bez DPH
Za 1 m3 vodného a stočného 28,87 Kč/m3 včetně 5% DPH
Cenový výměr nabývá účinnosti od 1. ledna 2004.

Co je to POLMAR ?
Je to regulátor komínového tahu, 

který optimalizuje spalovací proces 
vašeho kotle. Je schopen dosáh-
nout úspory při topení dřevem  
až 71%, uhlím  až 42%, plynem až 
20,5%, top.olejem až 20%, dřevo-
plynem až 40%. Snižuje tvorbu sazí, 
prodlužuje interval mezi přikládá-
ním, vysouší komín, zamezí zpět-
nému zafoukání atd. Záruka na vý-
robek je 10 let. Veškeré informace 
a zajištění osazení komínů na tele-
fonech 516 474 370 a 603 219 438  
nebo www.centropa.cz

Cvičím, cvičíš, cvičíme …

INZERCE
PRODÁM

Velmi zachovalá plynová kuchyň-
ská kamínka na vytápění, barva bílá, 
odvod kouř. zplodin do komína. Tel. 
516 446 373 

Prodej bytu 1+1 v OV na ulici Sa-
dová, celkem 32,5 m2, lodžie, 1. patro, 
435.750 Kč.

Tel. 545213311

BMW 316i, r.v. 1989, červený, STK + 
emise do 8/2005. Cena 38.000 Kč.

Tel. 607 762 168

Oddíl Rodiče a děti TJ Sokol se schází 
vždy ve středu v tělocvičně ZŠ Ronov-
ská. Občas si naše společné cvičení 
něčím zpestříme a v prosinci je k tomu 
zrovna příležitost.

3. 12. se sešlo ve cvičení 19 malých 
čertíků, kteří určitě doma pomáhali při 
výrobě růžků, zdobící jejich hlavy. Kro-
mě čertíků přišel i jeden krásný andílek. 
A pak si všichni společně s rodiči zahráli 
na peklíčko. Dokonce se vypravili i na 
zem a odnesli z pekla zpět vdavekchti-
vou Káču. Když se jí zbavili, mohli závo-
dit v pekelných disciplínách. To je třeba 
bušení na pekelnou bránu, na trhání 
větví z vysokého stromu a jiné. Po závo-
dech mohli prolézat pekelnými dírami 
nebo si prodřít své kožíšky na skluzavce. 
Do toho zazvonil zvoneček a objevil 
se Mikuláš a Anděl. Děti byly poděleny 
nadílkou, kterou sponzorsky zajišťovaly 
Potraviny Šmahel. Mikuláš si za to vysle-
chl pěkné básničky a písničky. A ti velcí 
čerti, ti si ani neškrtli.

V poslední době jsme se připravovali 
na gymnastické závody pro předškolní 
děti, které organizovala sokolská župa 
Jindry Vaníčka v Brně. V každé hodině 
všichni zkoušeli třeba kotoul nebo běh 

po lavičce. To zvládnou s pomocí mámy 
i ti nejmenší. A zatímco ostatní zdoláva-
li překážky nebo házeli míčem do koše, 
ti starší předškoláci a školáci postupně 
trénovali náročnější cviky až po celou 
sestavu na koberci a lavičce.

Závodů 13. 12. v Brně se nakonec zú-
častnilo družstvo ve složení Jana, Zuzka, 
Jirka a Petr.

Děti byly rozděleny do čtyř věkových 
kategorií a jejich výkony hodnotili roz-
hodčí srážkami za chybné provedení. 

Jak jsme si vedli v porovnání s ostat-
ními, to zatím nevíme, ale něco nás pře-

ce jen potěšilo. Hlavní rozhodčí se líbil 
výkon Jirky a Petra Šmahelových v ka-
tegorii nejmladších a nejstarších.

A domů si děti odvezly nejen diplo-
my, medaile a sladkosti, ale i zážitek 
a zkušenosti. A mámy určitě nepovažo-
valy čas věnovaný cvičení a závodům za 
promarněný.

Dáša Hrubá TJ Sokol Adamov
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Obecně závazná vyhláška Města Adamova 
č. 5/2003 

o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 15.12.2003 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku Města Adamova č. 5 o místních poplatcích:

Oddíl I - Základní ustanovení
Článek 1

Město Adamov vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
f) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (upravuje samostatný obecně závazný právní předpis města),
g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(upravuje samostatný obecně závazný právní předpis města).

Oddíl II - Poplatek ze psů
Článek 2 - Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Článek 3 - Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území Města Adamova. 
Článek 4 - Ohlašovací povinnost

1.  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku nabytí psa, a to do 15 dnů. Po dovršení třech měsíců stáří psa je poplatník 
povinen zaplatit poplatek ve výši stanovené ve článku 6 této vyhlášky.

2.  Ohlašovací povinnost má i občan, jehož pes je od poplatku osvobozen. Tuto skutečnost musí v ohlášení správci poplatku 
prokázat.

3.  Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, 
a to do 15 dnů od jejího vzniku.

4.  Při plnění ohlašovací povinnosti poplatník sdělí správci poplatku příjmení a jméno nebo název právnické osoby, trvalé 
bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzikou nebo právnickou osobu, která je podnikatelem, uvede též 
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 5 - Sazby poplatků
Sazba poplatků činí ročně:
  Za 1. psa  za 2. a každého dalšího  

  psa téhož držitele:
a) za psa chovaného v rodinném domě  120,- Kč  180,- Kč
b) za psa chovaného v ostatních obytných domech  700,- Kč  1.000,- Kč
c) sazba poplatků za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 

je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 
- v rodinném domě  30,- Kč  45,- Kč 
- v ostatních obytných domech  150,- Kč  225,- Kč
d) za psa chovaného v kotcích na Kolonii  250,- Kč  375,- Kč

Článek 6 - Osvobození
1. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů:

a) kterými jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, osoby provádějící výcvik psů, 
určených k doprovodu těchto osob, provozujících útulek zřízený obcí1),

b) kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis2)

c) kteří patří nebo slouží Městu Adamov a příspěvkovým organizacím jejichž zřizovatelem je Město Adamov; psi musí 
mít příslušné osvědčení o výcviku

d) nalezených, psi musí být převzati z útulku nebo před předáním do útulku od strážníků Městské policie, a to na dobu 2 
roků ode dne převzetí
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2. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do konce měsíce března příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod 
osvobození trvá.

3. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Článek 7 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce 
do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2. Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15 dnů od zániku 
povinnosti.

Článek 8 - Splatnost poplatku
1.  Splatnost poplatku stanoveného dle článku 8 je stanovena do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
2.  Splatnost ostatních poplatků je stanovena následovně:

a) nečiní-li poplatek více než 250,- Kč ročně, platí se jednorázově, nejpozději do konce měsíce března každého roku.
b) činí-li poplatek více než 250,- Kč ročně, je možno jej platit ve dvou stejných splátkách, vždy do konce měsíce března 

a do konce měsíce srpna každého roku. 

Oddíl III - Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 9 - Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zvláštní užívání3) veřejného prostranství4).
Veřejným prostranstvím v Adamově se rozumí:
a) Smetanovo náměstí,
b) koupaliště,
c) plocha určená pro prodej mezi domy Opletalova 27 a 29,
d) komunikace a chodníky ve vlastnictví města,
e) plochy ve vlastnictví města, které slouží jako hřiště nebo sportoviště a také jsou k tomuto účelu využívány,
f) parkovací plochy ve vlastnictví města.

Článek 10 - Poplatník
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství dle článku 10.

Článek 11 - Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti - užívání veřejného prostranství nejpozději 

v den započetí. 
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení a jméno fyzické osoby nebo 

název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich 
podnikatelské činnosti.

Článek 12 - Sazby poplatku
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí:

a) provádění výkopových prací .............................................................................................................. 10,- Kč/m2/den
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících:

- pro poskytování prodeje .......................................................................................................................... 30,- Kč/m2/den
- pro poskytování služeb ........................................................................................................................... 10,- Kč/m2/den
c) za umístění stavebního zařízení............................................................................................................ 2,- Kč/m2/den
d) za umístění reklamního zařízení ....................................................................................................... 200,- Kč/m2/rok
e) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí ................................................... 0,50 Kč/m2/den
f) za umístění skládek (převážně stavebního materiálu) .......................................................................... 2,- Kč/m2/den
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

- 1 vozidlo do hmotnosti 3,5 tuny......................................................................................................... 1.800,- Kč/rok
- vozidlo do hmotnosti nad 3,5 tuny ..................................................................................................... 3.500,- Kč/rok
h) za užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce ............................................................. 50,- Kč/den
i) za užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl ... 0,50 Kč/m2/den

2. Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den.
Článek 13 - Osvobození

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné 
účely5). 

2. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby 
zdravotně postižené6).

Článek 14 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká prvním dnem započetí užívání veřejného prostranství. Poplatková povinnost zaniká dnem 
ukončení užívání a uvedením veřejného prostranství do původního stavu nebo odstraněním umístěného zařízení a uvedením 
veřejného prostranství do původního stavu. 
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Článek 15 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 90 dnů nejpozději dnem započetí užívání,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 90 dnů může být poplatek zaplacen v jednom kalendářním roce ve 

dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den započetí užívání a druhá splátka nejpozději do 
31. prosince příslušného kalendářního roku,

c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci,
d) poplatek stanovený dle článku 13 písm. e, g, h, je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Oddíl IV - Poplatek ze vstupného
Článek 16 - Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce7).
Článek 17 - Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Článek 18 - Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání. Vstupenky označené cenou, datem, 
hodinou konání akce a jménem pořadatele předloží ke kontrole a označení správci poplatku nejpozději tři pracovní dny 
před konáním akce. 

2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení a jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby, bydliště nebo 
sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též 
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3. Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky 
předloží správci poplatku ke kontrole.

Článek 19 - Sazby poplatků
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) akce kulturního a sportovního charakteru ............................................................................ 5 % 
b) akce prodejního nebo reklamního charakteru .................................................................... 10 %

Článek 20 - Osvobození
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely8) 

b) akce přímo pořádané Městem Adamovem - Městským úřadem v Adamově a jeho organizačními složkami,
c) akce přímo pořádané příspěvkovými organizacemi Města Adamova 
Osvobození se nevztahuje na akce, které jsou pořádné pod záštitou organizací uvedených v bodu b) a c).

Článek 21 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů po ukončení pořádání akce. 

Oddíl V - Poplatek z ubytovací kapacity
Článek 22 - Předmět poplatku

Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu9). 
Článek 23 - Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla 10).
Článek 24 - Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně ohlásit vznik poplatkové povinnosti lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení poskytování 
ubytování.

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení a jméno fyzické osoby nebo 
název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její 
podnikatelské činnosti.

3. Poplatník je povinen vést řádnou evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku11)

Článek 25 - Sazba poplatku
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den....................................4,- Kč.

Článek 26 - Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhají zařízení stanovená zákonem o místních poplatcích12).

Článek 27 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. 
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Adamovský zpravodaj – vydává Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje Kulturně – informační 
komise Rady města Adamova. Odpovědný pracovník: Irena Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 446 383, e-mail: 

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

Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: ADATISK H + H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.

Oddíl VI 
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Článek 28 - Předmětem poplatku
1.  Předmětem poplatku je vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd 

zakázán příslušnou dopravní značkou.
2. Vybranými místy podle odstavce 1 se rozumí: 

a) vjezd do ulice Opletalova z ulice Neumannova
b) vjezd ke zdravotnímu středisku AZZA na Smetanově nám.

Článek 29 - Poplatník
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu dle článku 29.

Článek 30 - Ohlašovací povinnost
Ohlašovací povinnost poplatníka je splněna podáním žádosti o povolení k vjezdu dle článku 29. 

Článek 31 - Sazba poplatku
1.  Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí:

a) za vozidlo a den ................................................................................................................... 10 Kč/den
b) paušální částka za vozidlo .............................................................................................. 1.000 Kč/rok
(Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k vjezdu využije.)

Článek 32 - Osvobození
1. Poplatek neplatí fyzické osoby stanovené zákonem o místních poplatcích13).
2. Od poplatku za povolení k vjezdu jsou osvobozeny:

a) osoby provozující zdravotnické služby,
b) policie, hasiči, pohřební služba, spoje,
c) osoby provádějící úklid a odvoz odpadů z určených míst nebo údržbu technických zařízení, která jsou ve správě Města 

Adamova,
d) osoby zajišťující odstranění havárií inženýrských sítí,
e) vozidla zajišťující zásobování. 

Článek 33 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději v den vydání povolení. 

Oddíl VII - Ustanovení společná a závěrečná
Článek 34

1.  Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem a včas nezaplacené 
poplatky nebo jejich nezaplacená část může být zvýšena správcem poplatku na trojnásobek.

2.  Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo jeho odstranění tvrdosti v jednotlivých případech 
poplatky snížit nebo prominout.

Článek 35 - Zrušovací ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška ruší vyhlášku č. 1/2001 o místních poplatcích, a to s účinností ke dni 1.1.2004. 

Článek 36 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004.

1) § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2) například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
3) § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
5) § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
6) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
7) § 6 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
8) § 6 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
9) § 7 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
10) § 7 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
11) § 3 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
12)  § 7 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
13)  § 10 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Omlouváme se 
našim čtenářům, 
že z technických 
důvodů nedošlo 
k včasnému 
vydání 
Adamovského 
zpravodaje.


