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Pohádková
Miroslav Kučera

Roztluč trochu
karbidového vápna

naplň Aladinovu lampu
škrtni

pohlaď ji
otlučenou

Povede tě k pokladu
který zatím jen tušíš

v žabím dechu
vrásčitých krasů

rozechvělý
Za obludnými stíny

najdeš co hledáš
najdeš svou perlu

najdeš sebe
klopýtající
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Zprávy z radnice
Zastupitelé města se dne 24. 3. 2004 

na zasedání zastupitelstva zabývali kon-
trolou plnění úkolů uložených na minu-
lém zasedání. Dále pokračovali v jedná-
ní přes zaokrouhlování odměn členů 
zastupitelstva, k financování systému 
IDS JMK uzavřenou s Jihomoravským 
krajem, kterou následně po projednání 
schválili. Hlavním bodem jednání byl 
rozpočet města na rok 2004. Velká po-
zornost byla věnována údržbě města, 
úpravám komunikací, budov, výsadbě 
zeleně apod. Pozornosti neušla ani čin-
nost místní jednotky SDH a MP Adamov, 
jejichž výroční zprávy z r. 2003 zároveň 
vzali na vědomí (obě k nahlédnutí na 
www.adamov.cz). Zastupitelstvo dále 
schválilo záměr zřízení příspěvkové 
organizace, která by ve své činnosti 
zahrnovala sportovní aktivity na území 
města a ukládá radě města připravit 
materiál, který by analyzoval možnosti 
činnosti této příspěvkové organizace. 
Pan Němec bude připravovat koncepci 
podrobně rozvádějící činnost budoucí 
organizace, její začlenění do systému 
města, způsob financování, možnosti 
začlenění dalších sportovních organi-
zací. Z názorů členů zastupitelstva vy-
plynula možnost oslovit i Sokol Adamov 
a zjistit jejich zájem o začlenění. 

Zastupitelstvem bylo schváleno udě-
lení čestného občanství panu Josefu 
Drbalovi – in memoriam a panu Milo-
slavu Kopeckému. 

Zásahy JSDH Adamov - 2003
Jednotka SDH Adamov je předurče-

na k záchraně života osob, zvířat a ma-
jetku především při požárech, živelných 
pohromách, dopravních nehodách, 

Býčí skála novou přírodní rezervací

Blahopřání
Členové Kulturně informační komi-

se blahopřejí paní ing. Miroslavě Kejí-
kové k jejím 75. narozeninám a děkují 
za podněty a příspěvky při přípravách 
zpravodaje.

V polovině dubna vstoupila v plat-
nost vyhláška o zřízení Národní přírodní 
rezervace Býčí skála. Vznikla sloučením 
Národní přírodní rezervace Josefovské 
údolí, vyhlášené v r. 1977, a Národ-
ní památky Býčí skála, vyhlášené v r. 
1975, a přičleněním přírodně cenných 
ploch směrem k Adamovu a Křtinám. 
Rezervace má výměr 190,7 hektaru. Je 
možno v ní shlédnout například až 950 

druhů motýlů a 64 druhů ptáků. Všech-
ny turistické značky i naučná stezka 
zůstaly zachovány, turisté však budou 
muset dodržovat zákaz vstupu do les-
ních podrostů mimo cesty a vyznače-
né stezky. 

K dnešnímu dni jsou to již čtyři Ná-
rodní přírodní rezervace – Vývěry Punk-
vy, Habrůvecká bučina, Hádecká planin-
ka a nově Býčí skála.

INZERCE:
Prodej bytu v OV 1+1 Adamov, 

ul. Sadová, celkem 32,5 m2, lodžie, 
1. patro, 420.000 Kč, tel. 545 213 311.

Prodám DB 3+1 na Ptačině v per-
fektním stavu, po rekonstrukci. Plas-
tová okna, plovoucí podlahy atd. Tel. 
603 791 930.

Koupím byt 2-3+1 v Adamově, tel. 
605 903 800.

Pronajmu na 1 rok částečně zařízený 
družstevní byt 3+1 v Adamově na Ptači-
ně, tel. 724 237 655, 603 328 615.

Prodám garáž na Ptačině, tel. 
723 124 848.

Koupím byt 1+1 v Adamově, tel. 
732 328 068.

Hledám podnájem v Adamo-
vě a okolí do 4 000 Kč měsíčně, tel. 
607 644 034.

Koupím menší RD v okrese Blansko 
do 1 mil., tel. 607 644 034.

Pracující dívka, nekuřačka, hledá 
pronájem bytu 1+1 v Adamově, tel. 
776 729 653.

Prodám velkou zděnou garáž na 
Ptačině, spěchá. Tel. 724 237 655, 
603 328 615.

k asistenci při technických zásazích, 
jejichž náplní je obsah předchozí věty 
nebo jiná pomoc v tísni.

V roce 2003 jednotka zasahovala při 
celkem 52 událostech.
požáry.............................................................8
dopravní nehody..................................... 11
technická pomoc 
  padlý strom .............................................9
 otevření bytu (nebezpečí 

z prodlení) ...............................................6
technická pomoc – ostatní .................. 14
technologická pomoc ..............................0
planý poplach..............................................3
ostatní zásahy..............................................1

Ze statistiky je patrné, že nejvíce udá-
lostí, jež si vyžádaly přítomnost Jednot-
ky SDH Adamov bylo v měsíci květnu 
a v den týdne pátek. Naopak nejméně 
takových událostí bylo v měsících le-
den a listopad a v den týdne neděle. 
Největší počet událostí je mezi 12. až 
18. hodinou. Ze statistiky je možné také 
zjistit, že například dopravních nehod 
bylo nejvíce  v pondělí a mezi 12. až 18. 
hodinou, apod.

Z deníku Městské policie
Přestupky spáchané proti majetku 

řešili strážníci MP mimo jiné na chodbě 
městského úřadu, kde 39letý pachatel 
odcizil obraz A. Schumanna a způsobil 
tak škodu na majetku Města Adamova 
ve výši 2.500 Kč. Obraz pachatel uscho-
val do igelitové tašky a odešel na nádra-
ží ČD. Strážníky MP byl předveden na 
služebnu, kde mu byl obraz odebrán 
a sepsán zápis. Poté byl obraz vrácen na 
městský úřad a zdokumentované pode-
zření z přestupku bylo oznámeno k dal-
šímu projednání do komise pro projed-
návání přestupků. * Občan města podal 
oznámení na 21letého muže, který mu 
měl prokopnout vchodové dveře do 
bytu. Strážníci provedli nezbytná še-

tření, vyslechli svědky a zpracované 
podezření z přestupku předali k další-
mu řízení do komise pro projednávání 
přestupků. * Nezletilý 12letý chlapec 
lezl po pískovcové soše Rudoarmějce, 
přičemž sochu poškodil tak, že jí ulomil 
hlavu. Strážníci provedeným šetřením 
chlapce vypátrali a ten se k nechtěné-
mu činu přiznal. Protože chlapec nebyl 
v té době trestně odpovědný a neod-
povídal ani za způsobenou škodu, byli 
vyrozuměni rodiče chlapce, kteří byli 
nucení škodu na majetku uhradit.
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Otázky pro …
Jiřího Charváta, člena Městského zastu-
pitelstva za Sdružení nezávislých kandi-

dátů, 30 let

Jak se Vám daří prosazovat Váš vo-
lebního program?

Kandidoval jsem za Sdružení nezávis-
lých kandidátů a toto sdružení obsadilo 
tři místa v současném Zastupitelstvu 

Zprávy z matriky

města Adamov. A právě při prosazová-
ní priorit z našeho volebního programu 
se snažíme spolupracovat se všemi za-
stupiteli. V této odpovědi není možné 
vyjmenovat všechny konkrétní akce, ale 

spoustu dobrých a potřebných věcí se 
podařilo prosadit, a to v oblasti rozvoje 
města, školství a ochrany životního pro-
středí. Velké nedostatky ovšem vidím 
ještě v oblasti bezpečnosti, veřejného 
pořádku a čistoty našeho města.

Jako jednateli společnosti ADAVAK, 
s.r.o. a současně zastupiteli města Ada-
mova se Vám určité úkoly přímo kumu-
lují. Vidíte v tom nějakou výhodu?

Jednou z velkých výhod je spolupráce 
při společném postupu s vedením města 
na získávání dotací a zvýhodněných úvě-
rů pro modernizace a rekonstrukce stá-
vajícího zařízení pro výrobu a distribuci 
pitné vody a odkanalizování a čištění 
odpadních vod. 

ADAVAK, s.r.o. je rovněž správcem by-
tových i nebytových prostor města Ada-
mova a já, jako zastupitel, mám možnost 
ovlivňovat výši finančních prostředků 
v rozpočtu města určených na údržbu 
a opravy těchto nemovitostí.

Byl jste členem Městské rady a byl 
jste velice činný. Co Vás vedlo k odstou-
pení z RM?

Jak už jsem nastínil v předchozí odpo-
vědi, nedá se současně a s plným nasaze-
ním vykonávat funkce jednatele v měst-
ské společnosti, člena rady města a člena 
zastupitelstva města. Z tohoto důvodu 
jsem se rozhodl odstoupit z funkce čle-
na rady města a raději se naplno věnovat 
rozvoji firmy ADAVAK a spolupracovat 
s představiteli města na získávání finanč-
ních prostředků do Adamova z projektů 
České republiky či Evropské unie.

Na co jsme se nezeptali.
V nejbližší době mám před sebou tři 

důležité úkoly. Prvním je dořešit otázku 
centrálního zásobování teplem v na-
šem městě cestou společného konsen-
su všech občanů, akciové společnosti 
ADAST a města Adamova.

Tím druhým je dokončit proces inten-
zifikace odpadních vod a přispět tak vý-
znamnou měrou ke zlepšení kvality vod 
v řece Svitavě.

A třetím, neméně důležitým, je prosa-
dit společně se svými kolegy zastupiteli 
zřízení příspěvkové organizace, která by 
se zabývala výhradně sportem v Adamo-
vě. Od tohoto kroku si já osobně slibuji 
zlepšení podmínek pro sportovní aktivity 
zejména dětí a mládeže a získávání vyš-
ších finančních částek do údržby a oprav 
adamovských sportovišť. 

V sobotu dne 27. 03. 2004 proběhlo 
na Městském úřadě  vítání občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti:
22.08.2003 Radek Pisk, Komenského 6
28.08.2003 Simona Plesková, Ronovská 2
04.10.2003  Jan Jirůšek, Družstevní 7
08.10.2003 David Sedlák, Sadová 25
23.10.2003 Matěj Pilař, Ronovská 6
23.10.2003 Jakub Pilař, Ronovská 6
09.11.2003 Adam Prudík, Fibichova 11
20.11.2003 Markéta Švecová, Petra 

Jilemnického 19
15.12.2003 Vojtěch Kubín, 

Komenského 6
05.01.2004 Martin Hloušek, 

Opletalova 38b
08.01.2004 Eva Zoulová, 

Petra Jilemnického 3
05.02.2004 Tereza Dvořáčková, 

Družstevní 8

Blahopřejeme:
03.04.2004 Jan Pernica, 75 roků, 

Komenského 1
14.04.2004  Anneliese Pařízková, 

82 roků, Petra Jilemnického 14
15.04.2004  Ing. Miroslava Kejíková, 

75 roků, Osvobození 27
18.04.2004  Jarmila Jordánková, 

75 roků, Komenského 5
21.04.2004  Ludmila Hubatková, 

70 roků, Pod Horkou 6
22.04.2004 Marie Bezděková, 80 roků, 

Opletalova 30
24.04.2004  Jiří Blažek, 80 roků, 

 Jilemnického 6
27.04.2004 Věra Čeloudová, 75 roků, 

Opletalova 42
28.04.2004 Jan Volf, 84 roků, 

Opletalova 32

Úmrtí:
13.03.2004 Katarína Kukuková, 

roč. 1953, Sadová
26.03.2004 Josef Vítek, roč. 1949, 

Fibichova   
27.03.2004 Milan Svoboda, roč. 1963, 

Petra Jilemnického
12.04.2004 Jaroslava Linhartová, 

roč. 1949, Sadová
16.04.2004 Marie Pitorová, roč. 1931, 

Opletalova
19.04.2004 Alois Dobrovolný, roč. 1921, 

Pod Horkou

V sobotu 17. dubna 2004 zemřel ve 
věku 69 let adamovský občan, pan Mgr. 
Jan Hlavatý, který byl po dvě volební 
období starostou města Adamova. V 
čele Městského úřadu Adamov stál v le-
tech 1990 až 1998. Rozloučení s Mgr. Ja-
roslavem Hlavatým se konalo ve čtvrtek 
22. dubna 2004. Čest jeho památce! 

Další smutná zpráva, která nás v 
posledních dnech zastihla, je zpráva o 
úmrtí zakládajícího člena výtvarného 
kroužku ZK ROH Adamovských stro-
jíren Adamov a dlouholetého člena 
Klubu důchodců v Adamově I, pana 
Aloise Dobrovolného. Vzpomínky na 
výstavy, jeho obrazy, malované pozdra-
vy a kronika činnosti klubu důchodců, o 
kterou se řadu roků pečlivě staral,  nám 
všem budou tohoto vzácného  a obě-
tavého člověka připomínat. Čest jeho 
památce!

MKS, Kluby důchodců a HVK
Omlouváme se za chybné uvedení 

data narození v minulém vydání zpra-
vodaje, správný údaj: 

11.3. Leopold Školař, 70 roků, 
Komenského 1
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Připravované akce MKS 
Adamov na měsíc KVĚTEN 2004

6. 5. 2004  v 9.15 hodin
Pohádkové dopoledne tentokrát s… 
herci divadelní společnosti V a jejich 

pohádkou „OPICE V AFRICE“

6. – 11. 5. 2004
Výstava psaných kronik a fotokronik 

města Adamova otevřeno denně od 13 
do 17.30 hodin

7. 5. 2004 v 9.00 hodin
Po stopách Lesnického Slavína – 

autobusový výlet /akce je pořádána ve 
spolupráci s ŠLP Křtiny/

12. 5. 2004 ve14.30 hodin
Oslava Svátku matek

12. 5. 2004 v 17.30 hodin
Večer horizontů – cestopisná 

přednáška - Jan Vlasák - ISLAND

23. 5. 2004 v 17.00 hodin
Biblická hodina

27. 5. 2004 v 17.00 hodin
Vzpomínkový večer na pány Zdenka 

Kroupu a Václava Halíře

31. 5. 2004 v 16.30 hodin
Zahájení výstavy prací výtvarného 

oboru ZUŠ Adamov

Pozvání na oslavu Svátku matek
Městské kulturní středisko Adamov 

spolu s Kluby důchodců v Adamově 
I a III srdečně zvou ženy k oslavě jejich 
krásného svátku – Svátku matek. Oslava 
se koná v sále MKS Adamově ve středu 
12. května 2004 ve 14. 30 hodin. 

Kluby důchodců Vás zvou na 
připravované poznávací zájezdy, 

a to:
6. května 2004 (pořádá KD v Adamově 

I) k návštěvě Náměště a Olomouce 
a jeho okolí (při zpáteční cestě 
návštěva obchodního domu ve 

Vyškově)

26. května 2004 (pořádá KD v Adamově 
III) k návštěvě Piešťan (při zpáteční 
cestě návštěva obchodního domu 

v Brně)

Městská knihovna Adamov
děkuje všem dětem, které se zapoji-

ly do výtvarné soutěže „Moje oblíbená 
kniha“. Všechny práce přihlášené do 
soutěže si můžete prohlédnout do 13. 
května v knihovně. Po tomto termínu 
si mohou děti svoje práce vyzvednout 
v knihovně, kde je pro všechny připra-
vena malá odměna.

Mateřské centrum Adámek:
- pokračuje i v květnu ve své činnosti. 

Pravidelné schůzky (dílny, vycházky, 
výlety) vždy v úterý od 9.30 hodin.

- získalo na základě společného pro-
jektu MKS a Centra pro rodinu v Br-
ně finanční příspěvek na materiální 
zabezpečení činnosti mateřského 
centra

- srdečně zve maminky spolu s dětmi, 
ale i ty, které pravidelně MC nena-
vštěvují, na setkání – besedu s pra-
covníkem Centra pro rodinu v Brně 
panem Vítem Janků. Beseda na téma 

„Úloha otce v rodině“ se uskuteční 

v rámci schůzky MC v úterý 18. květ-
na 2004 v 9.30 hodin v MKS Adamov.

- nabízí maminkám k zapůjčení ro-
dinný dvouměsíčník Kamínky, který 
mimo jiné informuje o akcích pořá-
daných v širokém okolí pro rodiče 
s dětmi.

Předprodej jízdenek na MHD 
v Adamově – na měsíc 

ČERVEN 2004
pondělí 31. května 2004

ZŠ Komenského od 7.30 do 8.00 hod.
MKS Adamov od 13.00 do 17.00 hod.

Připravované autobusové 
zájezdy

15. 5. 2004
Natáčení pořadu Manéž Bolka Polívky 

v Brně
Městskému kulturnímu středisku 

Adamov se podařilo zajistit vstupenky 
na natáčení pořadu Manéž Bolka 
Polívky. Zájemci se mohou hlásit 

osobně v MKS Adamov, nebo na tel. 
čísle 516 446 590 co nejdříve.

5. června 2004, Praha 
muzikály Noc na Karlštějně, Excalibur 

atd.

20. června 2004, Brno
West side story (Městské divadlo v Brně, 

odpolední předst.)

26. června 2004, Brno, hrad Špilberk
Nedbaloviny, aneb pocta Oskaru 

Nedbalovi
Přihlášky jen do 10. května 2004!

Z činnosti 
Mateřské-
ho centra 
Adámek

Z Jarního zpívání při cimbálu s Jožkou 
Šmukařem, Jiřím Helánem a bavičem Li-
borem Pantůčkem
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Časopis pro ženy Vlasta vyhlásil i v le-
tošním roce soutěž „Nevěsta roku 2003“. 
Do soutěže se přihlásila i (dnes už) 
paní Ivana Vladíková – Horychová, kte-
rou znají především děti jako vlídnou 
zdravotní sestřičku dětského oddělení 
v Adamově.

K radosti novomanželů, vizážistky 
Boženy Davidové, která nevěstu líčila, 
a samozřejmě i nás všech, kdo jsme ne-
věstě poslali svůj hlas, se paní Ivana sta-
la vítězkou této soutěže. Spolu s man-
želem obdrželi od redakce časopisu 
krásný dárek – poukázku na zahraniční 
dovolenou v hodnotě 30.000 Kč.

Přejeme oběma novomanželům, aby 
se jim vydařila nejen cesta zahraniční, 
ale především jejich společná cesta 
životem! 

Městské kulturní středisko si připomíná malé jubileum
Podle dochovaných kronik MKS Ada-

mov byl tento kulturní stánek slavnost-
ně otevřen a zahájil tak svoji činnost 20. 
dubna 1974. 

Fotografie budovy, jednotlivých 
místností i fotografie ze slavnostního 
otevření kulturního centra přibližují 
tehdejší slavnostní atmosféru. Po celou 
dobu existence užívalo MKS budovu 
společně s restauračními zařízeními. 
Nejdříve podnikem Restaurace a jídel-
ny a později s drobnými soukromými 
podnikateli, kteří si prostory restaurace 
pronajali.

Fotografie vypovídají také o bohaté 
činnosti kulturního střediska řízeného 
paní Miladou Strakovou, jeho zaměst-
nancích a spolupracovnících. Ti, kdo si 
dobu před třiceti léty pamatují, si jistě 
vzpomenou na řadu krásných koncertů, 
besed, tanečních a hudebních večerů, 
soutěžních, vzdělávacích a poznáva-
cích pořadů pro mladé, pohádkových 
představení pro děti z mateřských škol 
a základní školy v Adamově, výstav, vy-
stoupení známých hereckých a pěvec-
kých osobností apod.

O svoje vzpomínky na dobu, kdy 
pracovala jako vedoucí Městského kul-
turního střediska v Adamově, se s námi 
podělila i paní Eva Hloušková. 

… Do MKS jsem nastoupila po paní 
Miladě Strakové. Náš malý pracovní ko-
lektiv tvořili dva pracovníci pro údržbu 
střediska a obsluhu kotelny (vystřídali 
se pánové Horák, Veselý a Konejl), dvě 
pracovnice na úklid (vystřídaly se paní 
Hlavsová, Fojtová, Selucká a Fabiánko-
vá) a jedna TH pracovnice – paní Iva 
Střelcová. Středisko bylo metodicky 
řízeno Okresním kulturním střediskem 

Blansko, jinak Městskou radou Adamov. 
Při MKS pracovala i osmičlenná rada 
pro práci v MKS. Kdybych chtěla jme-
novat všechny akce, které se v MKS po-
řádaly, vznikl by obsáhlý seznam. Mimo 
ty, o kterých jsem se zmiňovala v úvodu 
tohoto článku, vzpomínám ráda na ta-
neční kurzy, které jsme rovněž zabez-
pečovali. Ráda vzpomínám na setkání 
s řadou umělců, kteří do Adamova za-
vítali - například pana Horníčka, Sováka, 
paní Kabátovou, Maciuchovou a další. 
Převážná většina pořádaných akcí si žá-
dala pomoc dobrovolníků. Shrnu-li to, 
byla to krásná doba. Jednak jsme byli 
mladší, pracovali jsme s mladými lidmi, 
přebírali zkušenosti od starších, ale nic 
netrvá věčně. Zapomenout se nedá ani 
na události, které změnily život jedné 
z mých kolegyň. …

I po další léta bylo snahou všech za-
městnanců kulturního střediska, aby si 
obyvatelé našeho města, kteří si život 
bez kultury nemohou a nechtějí před-
stavit, mohli vybrat z bohaté nabídky. 
Činnost MKS se samozřejmě za ta léta 
stále mění a vyvíjí. Některé aktivity 
přibyly, jiné z různých důvodů nelze 
v dnešních podmínkách zajistit. Abych 
byla konkrétnější – těmi důvody jsou 
hlavně vysoké ceny nabízených pořadů, 
nedostatečná kapacita sálu, chybějící 
jeviště a jevištní osvětlení apod. Na-
dále však můžete v nabídce akcí, které 
pořádá městské kulturní středisko, najít 
pozvání na přednášky, besedy, koncer-
ty, pořady pro děti i dospělé, zájezdy 
do divadel, poznávací zájezdy, výstavy, 
soutěže apod.. Mezi aktivity nové pa-
tří například organizování jazykových 
kurzů.

Do roku 1999 bylo MKS rozpočtovou 
organizací Města Adamova. Od 1. ledna 
1999 je příspěvkovou organizací a navíc 
byla pod MKS začlenněna i knihovna, 
kluby důchodců v Adamově I a III a his-
toricko vlastivědný kroužek.

Závěrem malého ohlédnutí za třice-
tiletou existencí MKS v Adamově bych 
chtěla poděkovat všem těm, kdo se 
na kulturním životě ve městě jakko-
liv zasloužili, nebo se na něm podílejí 
dnes a věnují mu svůj volný čas. Podě-
kování patří také těm, kdo kulturu ke 
svému životu potřebují, vyhledávají ji 
a podporují.

V žádné době by se však kultura neo-
bešla bez pochopení a nemalé finanční 
podpory vedení města. Děkujeme pro-
to všem bývalým i současným zastupi-
telům a členům městské rady za pod-
poru kulturního života v Adamově!

Jitka Králíčková, ředitelka MKS  Adamov

Z přednášky 
MUDr. Hany Ku-
bešové na téma 
Resuscitace

Nevěsta roku 2003



6 7

Slova pro povzbuzení

Autotec rally 2004
Dne 15. 5. 2004 (sobota) povede na-

ším městem RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA 
závodních automobilů. Start RZ je před 
hasičskou zbrojnicí na ul. Fibichova, cíl 
je pak u lesního závodu v Útěchově. RZ 
povede ulicemi Fibichova, Neumanno-
va, Ronovská a dále pak kolem Ptačí 
studánky směrem na Útěchov. Vzhle-
dem k těmto skutečnostem bude zcela 
uzavřena ulice Družstevní a Neuman-
nova. Ulice Fibichova bude přístupná 
pouze po zastávku MAD. Ulice Opleta-
lova bude nepřístupná od restaurace 
Větrník a od domu služeb po točnu 
MAD. Ulice Ronovská bude přístupná 
pouze z lesní komunikace ŠLP Křtiny 
(ke hřbitovu). Tato cesta bude v době 
RZ průjezdná. Přístup ulic Jilemnického, 
Údolní, Tererova, Dvořákova, část Ople-
talové bude zajištěna lesní komunikací 
k čistírně odpadních vod.

Upozorňujeme obyvatele uzavře-
ných ulic, aby včas přeparkovali svá vo-
zidla do míst, odkud budou moci vyjet 
z Adamova. 

Tato opatření budou platná 15. 5. 
2004 v době od 6.30 hodin do ukončení 
rychlostní zkoušky.

Zájezd do termálních lázní 
v Dunajské Stredě

V sobotu dne 22.5.2004 je pořá-
dán jednodenní zájezd do termál-
ních lázní. Zájemci se mohou přihlá-
sit u pí. Kostelecké, Komenského 313 
nebo na tel. 516 447 179.

Cena zájezdu 250 Kč vč. vstupné-
ho, nutno zaplatit při přihlášení.

Odjezd z nám. Práce v 5.30 hodin, 
z Ptačiny v 5.45 hodin.

Upozornění: Cestovní pas nebo 
OP s sebou!

III. setkání s poezií
Adamovská škola přivítala poslední 

březnovou středu účastníky okresního 
kola recitační soutěže, která se již potře-
tí konala pod názvem Setkání s poezií 
v Adamově.

Své recitační umění přijelo představit 
téměř čtyřicet žáků z jedenácti základ-
ních škol blanenského okresu. Výkony 
soutěžících hodnotila pětičlenná poro-
ta v čele s ředitelkou MKS v Adamově 
paní Jitkou Králíčkovou. Jednotliví sou-
těžící zaujali porotu i diváky kulturou 
uměleckého přednesu, citlivým vyjád-
řením osobního prožitku, neobvyklým 
propojením poezie s vlastním hudeb-
ním doprovodem, autorským čtením, 
ale i rozsahem přednášených textů.

Porota nakonec vybrala nejlepší 
recitátory, kteří se umístili na 1. a 2. 
místě a kteří budou náš okres repre-
zentovat v oblastním kole recitační 
soutěže v Brně. Kdo si tedy odnesl 
z Adamova vítězné vavříny? V první 
kategorii žáků 3.-5. tříd zvítězila Dani-
ela Krahulcová ze ZŠ Slovákova, Bos-
kovice, která přednesla lyrickou báseň 
V. Solouchina Holčička na houpačce. Ve 
druhé kategorii žáků 6.-7. tříd si nejlépe 
vedla Barbora Fabíková ze ZŠ Salmova, 
Blansko, která zdařile interpretovala 
Kainarovu báseň Kocourek. Vítězkou 
3. kategorie žáků 8.-9. tříd se stala Zuza-
na Srnská ze ZŠ Salmova, Blansko, která 
publikum okouzlila přednesem básně 
Princezna Čau. Na druhém místě v té-
to kategorii se umístila Barbora Suková 
z 8.B, která s básní Špína od Karla Plíha-
la postupuje do oblastního kola v Brně. 

Cenu poroty si odnesla Ivana Havel-
ková a Kateřina Mynářová (obě ze ZŠ 
Slovákova, Boskovice) a cena ředitelky 
školy připadla Šárce Mazalové ze ZŠ 9. 
května v Boskovicích.

Kromě soutěžících recitátorů se 
představily i děti dramatického krouž-
ku z Lysic, se kterými připravila paní uči-
telka Kyánková pásmo Klukověda aneb 
Klíč k určování kluků. Tato ukázka se 
stala úvodní částí semináře pro učitele 
českého jazyka, který byl věnován dra-
matické výchově a práci s textem.

Čas strávený s poezií a milými lidmi 
rychle uplynul a my se budeme těšit na 
další společné setkání.

Dalimila Hodaňová

„Tady bžíza, tady bžíza“, zaslechl jsem 
jednou dětský klukovský hlas. Z dru-
hé strany se ozývalo „tady taky bžíza!“, 
prozměnu hlas malé holčičky. Bylo to 
asi před deseti lety v Brně na Masary-
kově ulici, o jednom volném dni mezi 
Vánocemi s silvestrem. Vzpomínám si 
matně, že byly tenkrát obchody už za-
vřené po předvánoční horečce a ještě 
nezačal ten pravý předsilvestrovský 
tanec. A proto bylo na ulici ticho na-
tolik, že bylo možné zaslechnout dva 
výrazné dětské hlasy. Zaujalo mě to 
a podíval jsem se za nimi. Středem uli-
ce šli mladší muž a žena, víc než dobře 
oblečení, šli zvolna a připadlo mně, že 
si doslova vychutnávají sváteční at-
mosféru. Po jednom chodníku šel kluk, 
asi jejich, a po druhém zase holčička, 
také asi jejich, on odhadem první třída, 
ona ještě předškolní. A v rukách kaž-
dý z nich svíral vysílačku. Skutečnou 
vysílačku, kterou museli držet oběma 
rukama. A každý do své křičel na celou 

ulici to svoje „tady bžíza“! Rodiče si jich 
nevšímali a děti rodičů taky ne. Zato si 
jich s úžasem všímali kolemjdoucí. Těm 
čtyřem to vůbec nevadilo, ba zdálo 
se, že naopak. Dárky z pod stromečku 
kráčely nepřehlédnutelně ulicí. Minul 
jsem je tehdy a neplánovaně jsem 
musel uvažovat o tom, k čemu vlastně 
vánoční dárky a vůbec všechny ostatní 
dárky jsou. Tehdy mě napadlo, a možná, 
že nejen mě, jestli mají dárky vyjadřovat 
prestiž, chlubení, pohrdání, pak radši ať 
nejsou. Jestli však mají vyjádřit lásku 
a uznání, pak ať jsou, jaké jsou. Po le-
tech mě napadají podobné úvahy právě 
na prahu května, který nás obdarovává 
nezištně novou krásou přírody a ve kte-
rém mnoho lidí může oslavit den ma-
minky, mírumilovní mohou poděkovat 
za svobodu, křesťané vyzdobit kapličky 
Panny Marie a třeba OSN si jej zvolila 
pro mezinárodní den rodin a kulturní-
ho dědictví… I malá vzpomínka může 
být velkým dárkem.

Vzhledem k rizikům spojeným s prů-
během RZ žádáme všechny občany, aby 
dbali zvýšené opatrnosti a pokynů po-
řadatelské služby. 

Děkujeme za pochopení.
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Galerie osobností
Jaroslav Zelík

Pozvánka na výstavu
Z dílny uměleckého tiskaře Jana Maulera k jeho 70. narozeninám

Prvního května si připomeneme prv-
ní výročí úmrtí čestného občana měs-
ta Adamova, významného kulturního 
a vlastivědného pracovníka, pana Jaro-
slava Zelíka. Je to příležitost připome-
nout život a dílo občana, který se na trva-
lo zapsal do kulturních dějin Adamova. 

Jaroslav Zelík se narodil 16.7.1921 
v Soběchlebích u Lipníku nad Bečvou. 
Zde také prožil dětství a mládí. Vyučil se 
dřevomodelářem u firmy Vaverka v Lipní-
ku, kde po vyučení začal pracovat. Po vál-
ce absolvoval strojní průmyslovou školu 
a v roce 1948, v rámci náboru, nastoupil 
do Škodových závodů v Adamově. Zde 
pracoval jako konstruktér, později přešel 
do oddělení normalizace, kde pracoval 
až do odchodu do důchodu. 

Společensky aktivní byl Jaroslav Zelík 
již od mládí. Věnoval se sportu, přede-
vším fotbalu, nejdříve jako hráč, později 
jako rozhodčí. S přibývajícími léty pře-
vážil zájem o výtvarné umění, kulturu 
a vlastivědu, kterým se věnoval s plným 
nasazením. Byl spoluzakladatelem Histo-
ricko-vlastivědného kroužku při ZK ROH 
a jeho dlouholetým předsedou. Cílem 
jeho vlastivědné práce bylo rozšířit po-
znávání regionu a seznamovat s těmito 
poznatky širší veřejnost. Se spolupracov-
níky vydával časopis Vlastivědné zprávy 
z Adamova a okolí. Časopis vycházel v le-
tech 1957 až 1972. V samostatné kniž-
nici, která vycházela při časopisu, bylo 
vydáno 45 titulů. Velmi oblíbené byly po-
znávací zájezdy, které organizoval a na 
které se účastníci dlouho předem těšili. 
Vlastivědné přednášky rozšiřovaly zna-
lost místních pamětihodností (studánky, 
památníky apod.) i vědomosti o památ-
kách v republice (např. větrné mlýny na 

Moravě). Stal se členem, později místo-
předsedou, Musejní a vlastivědné spo-
lečnosti v Brně, svými články přispíval do 
Vlastivědného věstníku moravského i do 
firemního a regionálního tisku.

V mládí byl Jaroslav Zelík aktivním vý-
tvarníkem. S přibývajícími léty a časovým 
vytížením přešel na činnost organizační 
a sběratelskou. Připravoval výstavy vý-
tvarného umění, které byly navštěvo-
vány milovníky umění z Brna i širokého 
okolí. Vystavovali zde renomovaní uměl-
ci z celé republiky, někteří i ze zahraničí. 
V pozadí nezůstalo ani představování 
umělců spjatých s regionem. Vernisáže 
výstav byly obohacením kulturního živo-
ta Adamova. Jaroslav Zelík se zapojil do 
činnosti Klubu přátel výtvarného umění, 
Svazu přátel grafiky a krásné knihy a byl 

také aktivním sběratelem grafiky a exlib-
ris. Stranou nezůstal ani zájem o divadlo. 
Za jeho předsednictví se v závodním klu-
bu konaly ochotnické divadelní festivaly. 

V posledním období života, vzhledem 
k vážnému onemocnění, se musel Jaro-
slav Zelík veškerých aktivit vzdát a zpo-
vzdálí sledoval pokračování svého díla. 
Zemřel 1. května 2003. Za celoživotní 
činnost v oblasti kultury a historie regi-
onu obdržel Jaroslav Zelík v říjnu 2001 
čestné občanství města Adamova. Jeho 
zásluhy na poli vlastivědné práce ocenila 
i Musejní a vlastivědná společnost a dal-
ší instituce. Trvalým, i když nehmotným 
oceněním, je pomník, který si svým dí-
lem vytvořil v myslích a srdcích adamov-
ských občanů.

PhDr. Jaroslav Budiš

Tiskaře grafických listů Jana Maulera 
z Moravské Třebové lze bez zaváhání 
označit za nestora tohoto oboru umělec-
kého řemesla. Původní profesí písmoma-
líř se tiskem grafik začal aktivně zabývat 
přibližně v roce 1977. 

Existuje řada grafických technik. Mezi 
nejnáročnější z nich patří tisky z hloub-
ky. Výtvarník, nejčastěji vyrytím nebo 
vyleptáním, ztvární na plochu kovové 
desky svou představu. Do desky se vtírají 
barvy a protahováním v měditiskovém 
lisu se na navlhčený ruční papír zhotoví 
kýžený obtah. Autor provede zpravidla 
jen zkušební obtahy a desky i s nátisky 
svěří pro vytištění požadovaného po-
čtu exemplářů tiskaři. Pro začínajícího 
tiskaře není právě snadné získat ke spo-
lupráci dobré, natož špičkové výtvarníky. 
Ti navíc preferují tiskaře, který je snadno 
dosažitelný a bydliště někde na hranicích 
Čech a Moravy je nemalým handicapem. 
V období Maulerových začátků již řadu 
let působili v Praze výborní bratři Dří-
malové. I vzdor této skutečnosti se Janu 
Maulerovi podařilo k dlouhodobé spo-
lupráci získat celou plejádu zvučných 
jmen. Z Pražanů namátkou: Adolf Born, 
Cyril Bouda, Josef Istler, Ota Janeček, Ka-
mil Lhoták, Josef Liesler, Jindřich Pileček. 
Z jiných oblastí to byli například Jiří Ha-
dlač, Jaroslav Škarohlíd, Karol Ondreička, 
Jaroslav Klápště či Vladimír Komárek. 

Díky pozitivním hodnocením výtvarníků 
mohl jít Jan Mauler již počátkem 80. let 
minulého století tzv. na volnou nohu, 
protože získal registraci u ČFVU. V roce 
1990 byla obnovena činnost Sdružení 
českých umělců grafiků Hollar a Mauler 
byl krátce nato přijat za řádného člena. 
Kromě zakázek pro výtvarníky pomohl 
svým svědomitým přístupem a kvalitní 
prací i vydavatelům bibliofilských tisků, 
například Spolku českých bibliofilů nebo 
edici KGB. Vydal též několik vlastních 
bibliofilií, v nichž textové části realizoval 
sítotiskem. Jan Mauler jako tiskař grafiky 
je také podepsán pod většinou bibliofilií 
Edice 33, kterou jsem začal vydávat v ro-
ce 1979. Na podzim loňského roku tiskař 
oslavil 70. narozeniny. Vy máte příleži-
tost v době od 23. května do 1. června 
zhlédnout ve výstavní síni Společenské-
ho centra, Komenského 6 v Adamově 
přehlídku originálních grafických listů 
vytvořených zhruba v uplynulých třech 
desetiletích řadou význačných českoslo-
venských výtvarných umělců.

František Janás
Výstava bude zahájena slavnostní ver-

nisáží v neděli 23. května v 16:00 hodin. 
Výstavu uvede František Janás a Jaroslav 
Budiš. V hudební části vernisáže vystou-
pí pěvkyně Marie Sedláčková a klavírista 
František Kratochvíl.

PhDr. Jaroslav Budiš
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TJ Sokol informuje
Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Adamov 

Dne 29. 3. 2004 se konala valná hro-
mada TJ Sokol Adamov. 

VH zahájila starostka Lenka Wellová. 
Promluvila o práci výboru a stručně shr-
nula činnost celé tělocvičné jednoty.

Zprávu o hospodaření za rok 2003 
a návrh rozpočtu na rok 2004 předne-
sl Miroslav Novohradský. Konstatoval, 
že v rozpočtu jsou dvě úzká místa, a to 
předpokládaný příjem od sponzorů, 
který je daleko vyšší, než se nám po-
dařilo zajistit v roce 2003 a velmi malé 
plánované prostředky na údržbu, které 
absolutně nepokrývají potřebu údržby 
majetku TJ.

Zprávu kontrolní komise přednesl 
Miroslav Ševčík. Konstatoval, že v hos-
podaření TJ nebyly shledány žádné 
nedostatky a usnesení z minulé valné 
hromady bylo splněno.

Náčelnice Helena Kokrdová sezná-
mila přítomné s činností sokolské vše-
strannosti v roce 2003. Cvičili jsme ve 
třech tělocvičnách, a to ve školní tělo-
cvičně v Adamově I, kde cvičily složky: 
Ženy pod vedením Lucie Grimové. Toto 
cvičení bylo v září ukončeno, protože 
vedoucí přešla jako cvičitelka žákyň do 
kroužku při ZŠ. Muži pod vedením Jose-
fa Krátkého a jóga – cvičitelka Miloslava 
Rejdová.

Tělocvična v Adamově III: ženy 
– cvičitelka Lenka Wellová. Věrná garda 
– cvičitelka Eliška Nováková – cvičenci 
1x týdně podnikají turistické vycházky. 
V roce 2003 se Věrná garda zúčastni-
la cvičení na Sokolských slavnostech 
v Českých Budějovicích. Letos budou 
vystupovat v Bílovicích nad Svitavou 
a na Sokolských slavnostech v Brně. 
Rodiče a děti – cvičitelka Dáša Hrubá. 
Vedle klasických cvičebních hodin byla 
uspořádána tématická cvičení jako „Mi-
kulášská“ a „Za světýlky.“ Děti se také zú-
častnily závodu ve sportovní gymnasti-
ce. Cvičitelce Dáše Hrubé děkujeme za 
vedení této složky.

V hale cvičí muži, jejichž vedoucím 
je Václav Fiala.

Dále v hale trénují volejbalisti. Jejich 
vedoucí Ivana Halvová informovala 
o turnajích a přátelských utkáních, kte-
rých se oddíl zúčastnil. Přinesla ukázat 
pečlivě vedenou kroniku s mnoha fo-
tografiemi z činnosti oddílu.
O činnosti malé kopané informoval 
Petr Neumann. Zúčastňují se adamov-
ské ligy malé kopané, kde obsadili 4. 
místo, a dále turnajů v nohejbale. Sami 
pořádali turnaj ve futsalu.

O oddílu košíkové informoval jeho 
vedoucí Vratislav Kučera. Oddíl hraje 
v rámci Sdruženého okresního pře-
boru. Letos se potýkají s nedostatkem 
hráčů, což velmi ovlivnilo výsledky 
v soutěži. Je nutné získat nové hráče 
a družstvo omladit.

Zprávu o členské základně podala 
matrikářka Eliška Nováková. TJ Sokol 
Adamov má 145 členů: všeobecná prů-
prava 83 členů, malá kopaná 20, volej-
bal 15 a jóga 12 členů. Registrovaná 
košíková má 15 členů.

Po přednesení zpráv proběhla roz-
prava, ve které se hovořilo o následu-
jících záležitostech: prezentace Sokola, 
účast na sokolských akcích, náplň akcí 
pro veřejnost. 

Letošní valná hromada byla volební. 
Odstupující výbor podal zprávu o své 
činnosti. Tato činnost byla zhodnoce-
na kontrolní komisí. Bratr Ševčík kon-
statoval, že je možné udělit odstupu-
jícímu výboru absolutorium.

Poté proběhly volby nového výboru 
s tímto výsledkem:
starostka - Lenka Wellová
místostarosta a jednatel - Ing. Ladislav 

Hasoň
hospodář - Ing. Miroslav Novohradský
náčelnice - Helena Kokrdová
náčelník- Josef Flachs
předseda odboru sportu - Ing. Vrati-

slav Kučera

matrikářka - Eliška Nováková
vzdělavatelka - Jindřiška Pokorná
předseda kontrolní komise - Karel 

Baborský

Dále proběhla diskuse, kde se 
projednávaly tyto záležitosti: 

Záměr vytvořit v Adamově jednu 
sportovní organizaci. 

Sestra Wellová informovala, že TJ 
Sokol Adamov podal tři návrhy na 
udělení čestného občanství města 
Adamova: bratr Kopecký, bratr Pačov-
ský a sestra Nováková. Čestné občan-
ství bude uděleno bratru Kopeckému, 
a to za jeho práci ve sportovní oblasti, 
a to jak za aktivní sportovní činnost, 
tak za práci cvičitelskou, výchovnou 
a organizátorskou, za reprezentaci 
města Adamova na okrese Blansko 
i v Jihomoravském kraji. Za to, že té-
měř celý svůj život nezištně věnoval 
svůj čas druhým a svou činností při-
spíval po několik desetiletí k vytvo-
ření sportovní atmosféry v Adamově. 
Sestra Wellová poblahopřála bratru 
Kopeckému k udělení tohoto oceně-
ní. Sestra Wellová seznámila přítomné 
s nutností, aby cvičitelé jednotlivých 
složek měli průkazy cvičitelů a trenérů 
ČOS, což je podmínka pro uplatnění 
úrazového pojištění.

Sestra Nováková přečetla usnesení 
z VH, které bylo přítomnými schváleno. 
Valnou hromadu ukončila sestra Wel-
lová. Poděkovala všem, kteří zajišťují 
hospodářskou, organizátorskou i cvi-
čební činnost TJ, všem těm, kteří jsou 
členy Sokola a hlavně těm, kteří se zú-
častnili VH. Popřála všem hodně zdaru 
do další sokolské i ostatní činnosti.

Poděkování patří všem, kteří spo-
lupracují s naší TJ a pomáhají nám 
uskutečňovat naši činnost, především 
Městskému úřadu v Adamově.

TJ Sokol Adamov 

Zápis z valné hromady a další in-
formace o TJ Sokol Adamov můžete 
najít na webových stránkách naší TJ 
www.sokoladamov.cz.
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Výsledky fotbalového oddílu 

Oddíl JUDO informuje
Dne 17. 4. 2004 se oddíl JUDO zú-

častnil Velikonočního turnaje v Blansku. 
Do bojů se zapojily oddíly z Blanska, Bo-
skovic, Lysic, Znojma, Dědic, Uherského 
Brodu, Olomouce, Kostic a dalších měst, 
celkem asi 130 závodníků. Adamovské 
závodníky reprezentovali:

Vojtěch Tyl, Radka Kolmačková, To-
máš Novotný, Leoš Daněk, Luboš Ben-
da a Pavel Kratochvíla. Po těžkých sou-
bojích se podařilo Radce Kolmačkové 
vybojovat 1. místo a Luboš Benda na 
svém prvním turnaji obsadil 2. místo. 

Pánské, dámské, dětské
Alena Skotáková

je tu pro Vás každou středu 
a pátek od 1100- 1800 hod.

(v jiné dny dle dohody)
Družstevní 1, Adamov

tel.: 516 446 879
mobil: 608 430 896

Muži
Bořitov - Sp. Adamov 0 : 1
Dudík
Sp. Adamov - ASK Blansko 2 : 5
Beneš, Dudík
Kořenec - Sp. Adamov 3 : 1
Dudík
Ráječko B - Sp. Adamov 0 : 1
Chladil

Dorost
Kunštát - Sp. Adamov 2 : 2
Šubrt, Dáňa
Sp. Adamov - Vev. Bitýška 0 : 3

Ivančice - Sp. Adamov 9 : 0
Bosonohy - Sp. Adamov 5 : 0

Žáci
Lipovec - Sp. Adamov 0 : 4
Šubrt 2, Hrazdíra, Valenta
Sp. Adamov - Rudice 1 : 1
Šubrt 

Přípravka
Lipovec - Sp. Adamov-starší 1 : 2
Flachs J., Mikulášek
Lipovec - Sp. Adamov-mladší 0 : 3
Schimmerle, Jirků, Flachs D.

Tabulka kvalifikace:

1. ZŠ Adamov 2 2 0 0 13 : 1 6 bodů
2. ZŠ Jedovnice 2 1 0 1  2 : 2 3
3. ZŠ Salmova 2 0 0 2  1 : 13 0
4. ZŠ Olešnice 0 0 0 0  0 : 0 0

Dne 15. dubna 2004 se konala kvalifika-
ce pro „Okresní olympiádu ZŠ“ v malé 
kopané. Základní školu Komenského 
reprezentovali především hráči z TJ 
Spartak Adamov, družstva přípravky. 
Kvalifikace proběhla v krásném areálu 
ZŠ Dvorská-Blansko. V ní naši repre-

zentanti nepoznali hořkost porážky 
a s velkým přehledem postoupili do 
závěrečných bojů.
ZŠ Adamov - ZŠ Jedovnice 2 : 0, Němec, 
Valný
ZŠ Adamov - ZŠ Salmova-Blansko 11 : 
1, Flachs 4, Valný 2, Charvát 2, Pačovský, 
Jeřábek, vlastní
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Obecně závazná vyhláška Města Adamova č. 20/2002
O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově

Novela obecně závazné vyhlášky Města Adamova č. 20/99

Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 25.6.2002 dle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), novelu obecně závazné vyhlášky města 
Adamova o udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově.

Článek 1
Závaznost vyhlášky

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které se zdržují nebo vyvíjejí svou 
činnost na území města Adamova bez ohledu na to, zda mají v obci trvalé bydliště nebo sídlo či místo 
podnikání.

Článek 2
Veřejné prostranství a veřejně přístupné objekty

1.  Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují zejména :
a) náměstí
b) koupaliště
c) ulice
d) tržiště
e) veškeré komunikace a chodníky
f) prostranství mezi komunikacemi a ploty obytných domů
g) hřbitovy
h) plochy, které slouží jako hřiště nebo sportoviště, a také jsou k tomuto účelu využívány
i) parkovací plochy,
j) ostatní neoplocená, volně bez omezení přístupná prostranství

2.  Za veřejně přístupné objekty se pro účely této vyhlášky považují zejména:
a) haly nádraží a nástupiště
b) zastávky městské dopravy
c) budovy státních a samosprávných úřadů
d) budova Městského kulturního střediska
e) budovy základních a mateřských škol

Článek 3
Udržování čistoty a pořádku veřejných prostranství a objektů

V zájmu zachování bezpečnosti, čistoty a pořádku je na veřejném prostranství a ve veřejně 
přístupných objektech zakázáno :
a) odhazovat cokoliv, včetně nedopalků cigaret a zápalek mimo vyhrazená zařízení
b) vylévat splašky, saponáty, oleje, barvy a jiné nebezpečné tekutiny
c) zametat smetky do veřejných uličních vpustí nebo je spalovat
d) znečišťovat prostranství a objekty exkrementy osob a zvířat
e) vypalovat porosty,
f) provádět mytí a čištění motorových vozidel, přívěsů a provozních mechanismů, jakož i jejich 

opravy středního a rozsáhlejšího charakteru
g) umožňovat na frekventovaných prostranstvích volný pohyb psů
h) vypouštět drůbež a jiná domácí zvířata
i) vytvářet zkratky chozením mimo vyhrazené cesty
j) poškozovat a znečišťovat prostranství a objekty a to i písmem a kresbami



10 11

k) poškozovat nebo odstraňovat bez příslušného povolení městského úřadu porosty veřejné zeleně
l) používat zvukové a světelné pyrotechnické výrobky tak, aby obtěžovaly občany v obytné části 

města. Výjimku tvoří ohňostroje pořádané u příležitostí státních svátků a akcí celoměstského 
významu po předchozím souhlasu Městské rady v Adamově. I v tyto dny jsou uživatelé těchto 
výrobků povinni si počínat opatrně a ohleduplně ke svému okolí.

Článek 4
Užívání veřejného prostranství

1.  Skládat a nakládat na veřejných prostranstvích materiál a výrobky je dovoleno jen v nezbytně 
nutném časovém a věcném rozsahu. Materiál a výrobky určené k naložení je nutno připravit na 
veřejné prostranství bezprostředně před odvozem. Za nezbytně nutný časový rozsah se pro účely 
této vyhlášky považuje lhůta 24 hodin. 

2.  Užívat veřejné prostranství k účelům skladování materiálů a výrobků, pro umístění zařízení 
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a pro potřebu tvorby filmových a televizních děl, 
apod., lze pouze se souhlasem funkčně příslušného odboru správy majetku města městského 
úřadu v Adamově a po zaplacení poplatku stanoveného dle vyhlášky o místních poplatcích. Za 
souhlas se považuje uzavření smlouvy s uživatelem. 3)

3.  Krátkodobě umístit zařízení sloužící k poskytování služeb, prodejní nebo reklamní zařízení, lze 
na vyhrazených místech po zaplacení poplatku stanoveného dle vyhlášky o místních poplatcích. 
Vyhrazeným místem je rovná plocha na Smetanově nám. vedle parkoviště s autobusovými 
zastávkami, a plocha na Opletalově ulici po stranách autobusové zastávky mezi obchody. 4) 

4.  Krátkodobě užít veřejné prostranství pro kulturní a sportovní akce lze pouze na základě oznámení 
Městskému úřadu v Adamově dle článku 8 odst. 1 písm. b) této vyhlášky. 

5.  Ustanoveními odstavce 1,2,3 a 4 nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy týkající se 
stavebního práva a pozemních komunikací a živnostenského podnikání.

Článek 5
Odpovědnost za čistotu

1.  Po ukončení užívání veřejného prostranství, při znečistění veřejného prostranství, veřejně 
přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení je uživatel povinen neprodleně jej uvést 
do původního stavu, za dodržení všech hygienických předpisů a předpisů pro ochranu životního 
prostředí.

Článek 6
Plakátovací plochy a jejich užívání

1. Plakátovací plochy jsou stanoveny následovně: 
a) Výtah na Komenského ulici
b) nad obchodním domem Smetanovo nám. 1
c) u lávky nad nádražím ČD
d) u autobusové zastávky Na Kolonii
e) u autobusové zastávky na Ptačině
f) křižovatka ulic Sadová a Osvobození

2.  Užívat plakátovací plochy je dovoleno pouze se souhlasem Městského úřadu v Adamově po 
zaplacení poplatku. Za souhlas je považováno přijetí materiálů pro vylepení na podatelně MěÚ. 
Pracovník podatelny městského úřadu materiály určené k vylepení opatří razítkem, zkontroluje 
platbu a zajistí jejich včasné vylepení. 

3.  Maximální rozměr vylepovaných materiálů je stanoven ve standardním formátu A2. 
4.  Plakáty a obdobné materiály nesmí být umístěny mimo plochy vyhrazené v odstavci 1. 
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Článek 7
Provoz vozidel ve městě

1.  Není dovoleno vjíždět na plochy zeleně a ostatní místa veřejných prostranství s výjimkou míst 
k tomu určených.

2.  Parkování a odstávku vozidel mimo pozemní komunikace lze provést jen na místech k tomu 
určených a označených příslušnými dopravními značkami.

Článek 8
Konání zábavných a sportovních akcí

1.  Provozovatelé zábavných a sportovních podniků a pořadatelé veřejných hudebních produkcí jsou 
povinni :
a) přiměřeným způsobem dbát, aby nedocházelo k rušení ostatních občanů, především rušením 

nočního klidu
b) oznámit písemně městskému úřadu konanou produkci, a to i v případě, že nebude vybíráno 

vstupné, v termínu nejpozději 5 dnů před konanou akcí.

Článek 9
Chov zvířat

1.  Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata na dětská pískoviště, na koupaliště, na hřbitovy a na 
místa opatřená upozorněním městského úřadu v Adamově na zákaz přístupu zvířat.

2.  Ve společných prostorách obytných domů, na frekventovaných veřejných prostranstvích 
a v prostředcích hromadné dopravy je povinností osoby doprovázející psa držet ho na vodítku 
a dovoluje-li to velikost a anatomie psa opatřit ho náhubkem. 

3.  Osoba doprovázející psa je povinna dbát, aby pes neznečisťoval společné prostory obytných 
domů, chodníky, komunikace, veřejná zařízení, pískoviště a prostory určené pro hry dětí. Osoba 
doprovázející psa je povinna okamžitě odstranit znečištění způsobené psem, dovoluje-li to povaha 
znečištění.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1.  Za porušení obecně závazné vyhlášky lze uložit pokutu dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění.

2.  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.20/99 O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově, 
účinná ode dne 3.1.2000.


