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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parla-

mentu se budou na území České 
republiky konat ve dnech 11. a 
12. června 2004. Dne 11. června 
2004 (pátek) se bude hlasovat 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
dne 12. června 2004 (sobota) se 
bude hlasovat od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.

Občan České republiky má prá-
vo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České repub-
liky za předpokladu, že:

- nejpozději druhý den voleb do-
sáhl věku 18 let a

- nevznikla u něj překážka ve vý-
konu volebního práva.
Překážkou ve výkonu volebního 

práva, pro kterou nelze hlasovat, 
je zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu (infekční onemocnění) 
nebo zbavení způsobilosti k práv-
ním úkonům.

Občan jiného členského státu 
Evropské unie má na území Čes-
ké republiky právo volit, pokud 
alespoň druhý den voleb dosáhl 
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů 
veden v evidenci obyvatel podle 
zák.č.133/2000 Sb., tj. má na území 
ČR pobyt.

Podmínkou výkonu volebního 
práva ve volbách do Evropského 
parlamentu je zápis státního ob-
čana ČR, který má právo volit (dále 
jen „volič“), do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamen-
tu. Tento seznam vede pro město 
Adamov Městský úřad Adamov.

Volič hlasuje ve volební míst-
nosti v tom volebním okrsku, kam 
podle místa svého bydliště patří. 
V Adamově jsou stejně jako v mi-
nulých volbách zřízeny čtyři voleb-
ní okrsky:

Okrsek č. 1 
se sídlem na Městském úřadě na 

ul. Pod Horkou 2 pro občany trvale 
hlášené na ulicích : 

- Josefovská 461
- Mírová

- Nádražní
- Osvobození
- Plotní
- Pod Horkou
- Sadová č. 16, 18, 20
- Sadová - rodinné domky č. 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 
24,267

- Smetanovo náměstí
- U kostela
- Vodní
- domy č.p. 57, 128

Okrsek č. 2
se sídlem na Základní škole na ul. 

Komenského 4 pro občany trvale 
hlášené na ulicích : 

- Komenského
- Lesní
- Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25, 27

Okrsek č. 3
se sídlem v malém sále Měst-

ského kulturního střediska na ulici 
Opletalova pro občany trvale hláše-
né na ulicích : 

- Bezručova 
- Blažkova
- Dvořákova
- Fibichova
- Hybešova
- Krátká
- Opletalova
- Ronovská
- Tererova
- Údolní
- Zahradní

Okrsek č. 4
se sídlem ve velkém sále Měst-

ského kulturního střediska na ulici 
Opletalova pro občany trvale hláše-
né na ulicích: 

- Družstevní
- Petra Jilemnického
- Neumannova

Voliči hlasující na voličský průkaz 
mohou hlasovat v jakékoli volební 
místnosti na území ČR.

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvo-
dů Městský úřad, tel. 516 446 111 

případně 516 446 611 a ve dnech 
voleb příslušnou okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat 
do přenosné volební urny mimo 
volební místnost. Tyto požadavky 
mohou občané hlásit nejpozději 
do 12.5.2004 do 10.00 hodin .

Po příchodu do volební místnos-
ti je volič povinen prokázat svou to-
tožnost a státní občanství ČR plat-
ným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem ČR 
anebo cestovním průkazem. Volič, 
který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je poté 
povinen odevzdat tento průkaz 
okrskové volební komisi. Neproká-
že-li volič tyto skutečnosti, nebu-
de mu hlasování umožněno!

Volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. Voliči, kte-
rý se neodebral do prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

Hlasovací lístky budou dodány 
všem voličům nejpozději 2 dny 
přede dnem voleb, na žádost voliče 
mu však okrsková volební komise 
dodá za chybějící, škrtané nebo ji-
nak označené hlasovací lístky jiné. 

S případnými dotazy či stíž-
nostmi se můžete obrátit na pra-
covnice pověřené přípravou a 
organizací voleb : 
Miroslavu Svědínkovou, DiS 
tel. 516 446 111 
Libuši Špačkovou
tel. 516 446 611 

UPOZORNĚNÍ :
V důsledku chyby v tis-

kárně došlo k tomu, že ně-
které volební lístky jsou 
částečně označeny ba-
revnými pásy. V případě, 
že jste obdrželi do svých 
schránek takto odlišné líst-
ky, budou Vám vyměněny 
na požádání přímo ve vo-
lební místnosti.
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Program oslav 40. výročí povýšení obce Adamov na město

Otázky pro …
Jiřího Janáse, člena Městského zastupitelstva za Sdružení nezávislých kandidátů, 64 let

Být členem městského zastupitel-
stva pro Vás není žádnou novinkou. 
Můžete porovnat práci zastupitele 
města v minulém a současném ob-
dobí?

Práce zastupitelů byla, je a bude 
náročná a zodpovědná, pokud se tak-
to bere a vykonává. Srovnávat práci 
v jednotlivých funkčních obdobích lze 
jen velmi těžko a kategorický názor 
by musel kulhat. Každé zastupitelstvo 
muselo řešit různé specifické úkoly a 
problémy. 

Zatímco předešlá zastupitelstva 
měla jako prioritu místní komunikace, 
zajištění důstojného bydlení pro senio-
ry a mladé rodiny, v právě probíhajícím 
funkčním období je na pořadu dne čis-
tírna odpadních vod a zabezpečení do-
dávek tepla ve městě pro budoucno.

Nutno dodat, že žádné zastupitel-
stvo nezačínalo svoje funkční období 
s přebytkem financí v rozpočtu města, 
takže dilema, kde zajistit dostatek fi-
nancí pro chod města a projekty a kde 
lze ještě uspořit čeká všechny naše ná-
sledovníky.

Abych úplně neutekl od Vaší otáz-
ky jedno srovnání lze přece jen uvést. 
Do komunální politiky vstoupilo větší 
množství mladších občanů, a to je je-
nom dobře.

Nahradil jste Jiřího Charváta po 
jeho odstoupení z Rady města. Je 
snazší prosazovat program Sdružení 
nezávislých kandidátů v této funkci?

Pan Charvát, jako jednatel společ-
nosti zabezpečující dodávku pitné vody 

a její čištění a také jeho široké zapojení 
v dalších projektech města, má detail-
nější přehled o chodu města. Nezbývá 
mi tedy než se zajímat o oblasti, které 
byly doposud mimo sféru mého zájmu.

Volební program Sdružení nezávis-
lých kandidátů vznikal jako kolektivní 
dílo všech kandidátů SNK, takže do 
programu se dostaly projednané ná-
vrhy, které měly a mají reálný základ a 
perspektivu. Je skutečností, že jako člen 
rady mám bližší kontakt s řešením pro-
blémů města a řešení problémů města 
je v programu Sdružení nezávislých 
kandidátů, o to je moje funkce v radě 
snazší.

Když se řekne Jiří Janás každý si 
vybaví především dlouholetého před-
sedu turistického oddílu. Ale Vy jste 
činný i v dalších oblastech veřejného 
života. Jak se Vám daří vše skloubit?

Jak jistě dobře víte, jsem již v dů-
chodu a měl bych mít na všechno více 
času, ale právě rozsah zájmů mi volný 
čas téměř neposkytuje. Stěžovat si však 
nemohu.

Svoje aktivity bych rozdělil do tří 
oblastí. Ta první patří turistice a na ni 

navazující činnosti jako je značení tu-
ristických tras, lektorská činnost při vý-
cviku nových značkařů, ale také funkce 
v odboru turistiky a Jihomoravské ob-
lasti KČT. Turistika je koníček, a tady se 
čas nepočítá.

Druhou oblastí jsou funkce spoje-
né s městem a výborem Společenství 
vlastníků jednotek. I když jsou tyto čin-
nosti na dobu určitou, neboť s komu-
nálními volbami skončí, musím je vyko-
návat naplno, a tak se nelze divit tomu, 
že některé dopisy a dokumenty nesou 
sobotní nebo nedělní datum.

Třetí oblast, kterou je péče o byt, za-
hrádku, kulturu, na kterou je potřeba 
také dost času, řeším zvýšenou inten-
zitou s využitím časových rezerv z před-
chozích dvou oblastí. Musím přiznat, že 
mám úkoly zapsané v kalendáři a někdy 
je popsaný i na čtrnáct dní dopředu. Ale 
takových nás bude určitě víc.

Na co jsme se nezeptali.
Otázky pro… jsou otázky zastupi-

telům a budou je možná číst občané a 
voliči, kteří si jistě udělají svůj úsudek o 
odpovědích. Neptali jste se na to, zda se 
mi ve městě něco nelíbí. Ano, nelíbí se 
mi každotýdenní rozházené koše a ne-
pořádek, kteří nám dělají jedinci a naše 
městská policie nezná žádného pacha-
tele. To je výsledek, se kterým nejsem 
spokojený.

Vážení občané,
v roce 2004 slaví město Adamov 

již 40. výročí povýšení obce na město. 
K tomuto výročí jsme si dovolili pro 
Vás připravit několik kulturních a spor-
tovních akcí. 

V pátek 25. 6.  od 13.00 
do 18.00 hodin

proběhne den otevřených dveří 
v budovách:
• Městský úřad Adamov 
• Městské kulturní středisko 
• Městská policie 
• kostel 
• Hasiči 
• Knihovna 
• Dům s pečovatelskou službou 
• Čistírna odpadních vod 
• Společenské centrum na ul. Komen-

ského 

• Základní umělecká škola 
• Základní škola
• Mateřské školy

V sobotu 26. 6. 
volný vstup do Technického muzea v 

Josefově, Býčí skály a Výpustku od 10.00 
do 16.00 hodin.

Jízdní řád autobusů: 
směr Výpustek odjezd z Ptačiny v 

10.00, 12.00, 14.00 hodin
směr Adamov odjezd od Výpustku v 

11.00, 13.00, 15.00 hodin
zastávky autobusu: na zastávkách 

MHD (mimo sídliště Horka).
8.00 - fotbalový turnaj přípravek 

„O pohár Města Adamova“ (hřiště TJ 
Spartak)

10.00 - beseda se spisovatelem Dr. 
Budinským a křest knihy „Adamov 

Pokračování na následující straně
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16.30 - závěrečné účinkování só-
listů cimbálové kapely BROLNu – br-
něnského orchestru lidových nástrojů 
(nám. před kostelem)

20.00 - taneční zábava, hraje 
PROROCK (Městské kulturní středisko)

Upozornění 
Upozorňujeme občany, kteří ještě 

neuhradili místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a místní poplatek ze 
psů na rok 2004, aby tak učinili co nej-
dříve.V případě nezaplacení poplatku 
včas a ve správné výši může být popla-
tek vyměřen platebním výměrem a zvý-
šen správcem poplatku na trojnásobek.

Současně připomínáme termíny 
úhrad místních poplatků: 

Komunální odpad: 
1. splátka do 31. 3. 2004
2. splátka do 30. 9. 2004 
Poplatek ze psů:
1. splátka do 31. 3. 2004
2. splátka do 30. 8. 2004 
(týká se poplatku za psy chované 

v obytných domech a v kotcích na Ko-
lonii, jejichž sazba poplatku činí více 
než 250,- Kč za rok). 

Poplatek do výše poplatku 250,- Kč 
- termín splatnosti do 31. 3. 2004.

Pro bezhotovostní úhrady míst-
ních poplatků na účet města č. 19-
1360055309/0800 slouží následující 
symboly: 

Pes:
var. symbol = rodné číslo plátce
specifický symbol = 1341002004
Komunální odpad: 
var. symbol = rodné číslo plátce
 specifický symbol = 1337002004

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Ve středu 30. června 2004 bude po-

kladna MěÚ v Adamově otevřena do 
16.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme:

01.05.2004  Jaroslava Kachlíková, 
88 roků, Osvobození 4

01.05.2004 Anna Svobodová, 
83 roků, Družstevní 3

02.05.2004 Ludmila Poslušná, 
82 roků, Pod Horkou 10

02.05.2004 Jiří Sychra, 
70 roků, Petra Jilemnického 8

06.05.2004 Anna Vachová, 
90 roků, Osvobození 8

09.05.2004 Ludmila Pokorná, 
80 roků, Sadová 3

10.05.2004 František Hloušek, 
75 roků, Opletalova 32

12.05.2004 Anastazie Pučíková, 
81 roků, Družstevní 5

15.05.2004 Věra Tomanová, 
82 roků, Pod Horkou 10

16.05.2004 Alice Švehlová, 
85 roků, Sadová 10

20.05.2004 Jan Chytka, 
84 roků, Opletalova 23

23.05.2004 Miroslav Bezděk, 
81 roků, Opletalova 30

25.05.2004 Ing. Josef Ondráček, 
75 roků, Komenského 21

30.05.2004  Marie Zelíková, 
75 roků, Pod Horkou 3    

Úmrtí:
31.03.2004  Milada Kriklová, 

roč. 1918, Pod Horkou
25.04.2004  Josef Ambrož, 

roč. 1938, Komenského
07.05.2004  Mojmír Tlustý, 

roč. 1958, Plotní
10.05.2004  Marie Sojková, 

roč. 1919, Hybešova

Změna čísel mobilních telefonů
V rámci zlepšení vzájemné komunikace a snazší dostupnosti jednotlivých za-

městnanců firmy ADAVAK, s.r.o. vám předkládáme seznam nových čísel mobilních 
telefonů. 

Uvedená telefonní čísla jsou v platnosti od 10. května 2004:
Jednatel ADAVAK, s.r.o. - Jiří Charvát ...................................................................724 37 01 50
Vedoucí divize správa a údržba nemovitostí - Ing. Pavel Reinberger......724 37 01 51
Vedoucí ekonomického oddělení - Božena Kitnerová..................................724 37 01 52
Personalistka a mzdová účetní - Marta Vrchovská.........................................724 37 01 53
Referent správy bytového fondu - Pavel Horáček ..........................................724 37 01 54
Vedoucí divize – vodovody a kanalizace - Anna Němcová .........................724 37 01 55
Referent správy nebytového fondu - A. Kocman, J. Hnátovič....................724 37 01 56
Vedoucí provozu čistírny odpadních vod - Miloš Šnobl...............................724 37 01 57
Obsluha vodovodní sítě - R. David, S. Zítka ......................................................724 37 01 58

- ze starých pohlednic“ (Společenské 
centrum ul. Komenského 6)

13.00 - taneční vystoupení žáků 
ZUŠ (nám. před kostelem)

13.10 - slavnostní vyhlášení vý-
sledků fotbalového turnaje (nám. 
před kostelem)

13.30 - moderní tance a sborový 
zpěv v podání žákyň II. stupně ZŠ, 
(nám. před kostelem)

14.00 - hudební vystoupení žáků 
ZUŠ (nám. před kostelem) 

14.20 - ukázky náplně cvičebních 
hodin a skladeb TJ Sokol pro hro-
madná vystoupení (nám. před kos-
telem)

14.45 - taneční, hudební a diva-
delní pásmo žáků I. stupně ZŠ  (nám. 
před kostelem)

15.00 - bavič – imitátor Petr Mar-
tinák moderuje kulturní program, 
ve kterém představí kouzelníka Mila-
na Skružka, Železného Zekona s ori-
entální tanečnicí a žáky taneční školy 
DANZA Brno Viktora Janče (nám. před 
kostelem)

16.15 - projevy hostů a starosty 
Ing. Jaroslava Bernáška (nám. před 
kostelem) 

Pokračování z předchozí strany
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MKS Vás zve ...

Na světě je to už tak dáno, že děti mají jednou do roka svůj den.
Mezinárodní den dětí se slaví od roku 1950. Jeho cílem je mobilizovat veřejné 

mínění na celém světě, zvlášť k zabezpečení práva dětí na život v míru, k všestranné 
péči o jejich zdraví, normální vývoj a vzdělání, to vše v podmínkách svobody. 

A to je přece důvod k oslavě a přání.

Těm maličkým přejeme hodně bezstarostných dnů, těm větším úspěchy ve škole a těm 
ještě větším úspěšný vstup do života. Všem dohromady potom hodně rodičovské péče, 
zdraví a lásky.

16. června 2004 v 17.00 hod.
na setkání s písničkou v pořadu 

ZPÍVEJTE LIDIČKY TY NAŠE 
PÍSNIČKY…, jehož hostem bude herec 

PETR NÁROŽNÝ 
akce je pořádána za finanční podpory 

firmy Adavak s.r.o. Adamov

17. června 2004 v 9.15 hod.
na DOPOLEDNE S POHÁDKOU 
– tentokrát s O. Markovou a V. 
Schilderem a jejich pohádkou

O PTÁKU OHNIVÁKU A LIŠCE RYŠCE

20. června 2004 v 16.00 hod.
na zahájení výstavy obrázků

LUCIE HRUŠKOVÉ
(ve výstavní síni Společenského centra 

na Komenského ulici)

26. června 2004
na autobusový zájezd do Brna na 

galakoncert z operet a baletů OSKARA 
NEDBALA - „NEDBALOVINY“ 

Představení je uváděno na nádvoří 
hradu Špilberk Brno

27. června 2004 v 17.00 hod. 
na poslední předprázdninové setkání 

zájemců o poznávání Bible
BIBLICKOU HODINU spojenou 

s koncertem skupiny VNUČEC (rodina 
Košíkova z Brna)

30. června 2004 v 16.00 hod.
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 

zábavné a taneční odpoledne pro malé 
i velké děti 

Předprodej jízdenek na MHD 
v Adamově

Středa 30. června 2004
ZŠ Komenského od 7.30 do 8.00 hodin
MKS Adamov od 13.00 do 17.00 hodin 

Jarní zpívání u cimbálu. Zleva Jiří Helán, 
Libor Pantůček, Jožka Šmukař

5. června 2004
autobusový zájezd do Prahy spojený 

s návštěvou muzikálů 
NOC NA KARLŠTEJNĚ a REBELOVÉ

10. června 2004
na autobusový zájezd do divadla 

Radost, kde je tentokrát pro dospělé 
diváky připraveno příjemné setkání 

herců tohoto divadla s hosty, 
kterými budou PAVLÍNA FILIPOVSKÁ 

a JOSEF CARDA

od 31. května do 8. června 2004
na VÝSTAVU PRACÍ VÝTVARNÉHO 

OBORU ZUŠ ADAMOV

4. června 2004 v 16.00 hod.
na OSLAVU SVÁTKU DĚTÍ 

na hřišti na Jilemnického ul. (akce je 
pořádána ve spolupráci s firmou Sita 
Blansko a restaurací Větrník Adamov)
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Průvodcem při návštěvě Lesnického slaví-
na byl Ing. Truhlář 

Příjemné překvapení pro všech-
ny, kteří se zajímají o historii Ada-
mova. Kniha s názvem Adamov 

– ze starých pohlednic je již v tisku 
a bude pro vás připravena v polovi-
ně června. Prodávat ji budeme při 
oslavách 40. výročí města, v MKS a 
na MěÚ Adamov.

Inzerce:
Pronajmu na 1 rok částečně zaří-

zený družstevní byt 3+1 na Ptačině. 
Tel. 724 237 655, 603 328 615.

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

Koupím byt 2+1 v OV v Adamově, tel. 
723 940 809.

Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 
na ul.Komenského, po celkové rekon-
strukci. Cena vč. inkasa 5.500 Kč. Tel. 
603 402 256.

Hledám k pronajmutí byt 1+1 nebo 
2+1, i nezařízený. Tel. 605 472 859.

NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ
Kuchyňské studio Blansko, Rožmitálova 
30, (za křižovatkou – směr ČD). 
PO - PÁ 9-17. Tel. 602 560 661
www.nabytek-havlik.czSlova pro povzbuzení

VZPOMÍNKA 

Vážení občané!
Při příležitosti oslav 40. výročí 

povýšení Adamova na město při-
pravujeme výstavu “Osobnosti 
Adamova”. Bude se jednat o osob-
nosti jak žijící, tak již nežijící. Měli 
by to být občané Adamova, popř. 
ti, kteří mají k Adamovu velmi 
úzký vztah, byli a jsou významným 
přínosem pro město, pro občany, 
ti, kteří vynikli v nějakém oboru 
činnosti atd. Je možno navrhnout 
i významné kolektivy. Pro každou 
osobnost bude zpracován list 60 x 
80 cm, kde budou uvedeny životo-
pisné údaje, fotografie, ocenění aj. 

Další materiály mohou být umístě-
ny samostatně, např. obraz, kniha, 
výrobek apod. V této souvislosti 
se na vás obracíme s žádostí o po-
moc při přípravě výstavy – návrhy 
na výběr osobností, zpracování 
životopisných údajů, zapůjčení fo-
tografií, exponátů atd. Výstavu or-
ganizuje MKS Adamov. Soustřeďo-
vání připravených materiálů bude 
probíhat v MKS do 18. června 2004. 
Obracejte se na paní Králíčkovou, č. 
tel. 516 446 590.

Předem děkujeme za spolu-
práci.

Za organizátory: Kulturně infor-
mační komise, MKS Adamov 

Pro tento měsíc možná přijde vhod 
jeden příběh, který se ke mně dostal 
nedávno.

V Číně měl jeden nosič vody dvě vel-
ké hliněné nádoby. Visely na obou kon-
cích klacku, který nosil na krku. V jedné 
byla prasklina, naproti tomu ta druhá 
byla dokonalá a vždy nesla plnou míru 
vody. Na konci dlouhé cesty, která trva-
la od potoka až k domu, měla prasklá 
nádoba vodu už jen do polovičky. 

Dva celé roky to takto šlo, nosič vody 
nosil do domu každý den jen jednu a 
půl nádoby vody. Samozřejmě doko-
nalá nádoba byla pyšná na svůj výkon, 
vždyť přinesla pokaždé všechnu vodu. 
Ale chudák prasklá nádoba se styděla 
za svoji nedokonalost a cítila se uboze, 
protože je schopna pouze polovičního 
výkonu.

Po dvou letech soužení oslovila no-
siče u potoka: „Stydím se, protože voda 
teče po celou cestu domů“. A nosič jí 
odpověděl: „Všimla sis, že kytky rostou 
jen na tvojí straně chodníku a ne na 
straně druhé? To proto, že jsem vždy 
věděl o tvém nedostatku a na tuto 
stranu cesty jsem rozséval semena kvě-
tin. To ty jsi je každý den zalévala, když 
jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám 
tyto krásné květiny, abych si ozdobil 
svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká 
jsi, tak by tato krása nemohla rozzářit 
můj domov.“

Co k tomu dodat? Asi to, že každý 
máme nějakou tu svou puklinu. Ale ta 
ještě nemusí být ani pro nás, ani pro 
druhé neštěstím, když si ji s pokorou 
uvědomíme, a hlavně, když se na puk-
liny těch okolo nebudeme dívat tak 
přísně.

Jiří Kaňa

Dne 7. června si připomínáme smut-
né páté výročí úmrtí mé maminky paní 
Jany Staré. Kdo jste ji znali, věnujte jí 
s námi tichou vzpomínku. Syn Vladimír 
s rodinou a sestra Helena s rodinou. 
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Pozvánka 
na výstavu

Setkání s pracemi Lucie Hruškové

Pro měsíc červen, kdy slavíme 40. vý-
ročí povýšení Adamova na město a také 
mezinárodní den dětí, jsme připravili 
setkání s pracemi adamovské výtvarni-
ce Lucie Hruškové. Výstava bude zaháje-
na ve Společenském centru v Adamově, 
ul. Komenského 6, slavnostní vernisáží, 
a to v neděli 20. června v 16.00 hodin. 
V programu vernisáže vystoupí Radka 
Šebelová a Táňa Sochorová se skladba-
mi pro flétnu a kytaru. Výstavu můžete 
shlédnout do 29. června od 13.00 do 
17.00 hodin. V sobotu 26. června bude 
otevřeno od 10.00 hodin a proběhnou 
zde akce k oslavám výročí města.

Lucie Hrušková vystudovala Střední 
školu uměleckých řemesel v Brně, obor 
grafika, v roce 1991. Společně vystavo-
vala se svými spolužáky v Galerii Sýpka 
v roce 1991. Pravidelně vystavuje s ada-
movskými výtvarníky od roku 2000. 
Samostatně vystavovala v roce 2001 
v Blansku, v témže roce získala ocenění 
za nejlepší grafický design obalů Tetra 
Pack na vinný nápoj „Blatnické slunce“. 

Na výstavě prací Lucie Hruškové 
uvidíte kresby tuší a pastelkami, malbu 

Rodiny pečující o handicapované se dočkaly pomoci
Občanské sdružení DOMOV PRO 

MNE zahájilo 1. 5. 2004 poskytování 
nové služby osobám, které se doma 
starají o zdravotně postiženého. Minula 
doba, kdy tyto pečující osoby nemohly 
večer za kulturou a sportem, jít dálkově 
studovat, dopoledne si něco vyřídit na 
úřadech či u lékaře nebo si jet na tři dny 
někam odpočinout. Nyní si mohou za-
volat osobního asistenta, který se v je-
jich domácnostech postará o jejich blíz-
ké. Tato služba se nazývá respitní péče.

Členové sdružení si uvědomují, že 
současný sociální systém stále upřed-
nostňuje ústavní péči, která oddaluje 
klienty od jejich blízkých a brání jejich 
celkovému rozvoji. Proto je jeho hlav-
ním cílem pomáhat těžce zdravotně 
postiženým žít v přirozeném prostředí 
a ulehčit osobám, které o ně pečují. Re-

spitní péče si klade za cíl dlouhodobé 
udržení klienta v jeho přirozeném pro-
středí i v době kdy opatrovníci (rodiče, 
příbuzní) nemohou z jakéhokoliv dů-
vodu tuto práci vykonávat (vyřizování 
na úřadech, hospitalizace ve zdravot-
nickém zařízení, apod.).

Celoroční péče o handicapovaného 
člena rodiny je fyzicky i psychicky vel-
mi náročná záležitost a každý, kdo se 
o takového příbuzného stará, nutně 
potřebuje odpočinek, stejně jako za-
městnaný člověk. V opačném případě 
může dojít k fyzickému i psychickému 
zhroucení pečujícího, což má za násle-
dek umístění postiženého do ústavu. 
Součástí poskytovaných služeb bude 
i úzká spolupráce s rodinnými přísluš-
níky, kterým se tým pracovníků bude 
snažit pomoci při řešení rodinných 

problémů spojených s postižením kli-
entů. U všech, kdo využívají tuto služ-
bu, klademe zvláštní důraz na intimitu 
rodinného prostředí. Asistenti respitní 
péče přicházející do rodinného prostře-
dí budou předem prověřeni, aby nedo-
cházelo k nepříjemnostem.

Tuto službu poskytujeme 24 hodin 
denně 365 dní v roce pro všechny věko-
vé kategorie a všechny druhy postižení, 
včetně seniorů. Službu lze objednat 
nejméně tři dny předem, ve výjimeč-
ných případech i později.

Službu je možno objednat na tele-
fonním čísle 605 035 380.

Kontakt: 
Libor Doležal v.r., jednatel
DOMOV PRO MNE o.s.
Poděbradova 5/7, 612 00 Brno
telefon 541 245 664, mobil 732 910 540
http://domovpm.aktualne.cz

mohou těšit na pohodové naivní kres-
by okořeněné jemným humorem, ze 
kterých vyzařuje vtip, radost, a opti-
mismus, jehož není nikdy dost. Přijďte 
načerpat radost a pohodu do všedních 
i svátečních dnů.

PhDr. Jaroslav Budiš 
a Lucie Hrušková

akvarelovými barvami, malbu na dřevě 
akrylem i počítačové zpracování ilustra-
cí (školní desky, PFky). Děti i dospělí se 
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Adamovský zpravodaj – vydává Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje Kulturně – informační 
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Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.

Setkání redaktorů školních časopisů

Turnaj přípravek „O putovní 
pohár starosty obce Střelice“ 
Dne 8. 5. 2004 se přípravka TJ Spar-

tak Adamov zúčastnila fotbalového 
turnaje pro žáky narozené v roce 1993 
a mladší. V průběhu celého sportov-
ního dopoledne naši hráči nepoznali 
hořkost porážky a celé turnajové klání 
absolvovali bez obdržené branky. Za 1. 
místo do Adamova putoval krásný zlatý 
pohár. K jeho zisku touto cestou doda-
tečně blahopřeje výbor fotbalového 
oddílu a zúčastněným hráčům děkuje 
za vzornou reprezentaci našeho fotba-
lového klubu i města Adamova. 

Výsledky turnaje 8. 5. 2004: 
Adamov - Radostice 3 : 0 
    Charvát 2, Flachs 1 
Adamov - Lokomotiva Brno 0 : 0 
Adamov - Střelice 2 : 0, Charvát 2 

Poslední dubnovou středu se do 
Adamova sjeli redaktoři školních ča-
sopisů, aby se ve zdejší základní škole 
zúčastnili čtvrtého ročníku společného 
setkání, které uspořádala redakce časo-
pisu Devítka.

Tentokrát přijeli učitelé a děti z osm-
nácti škol Jihomoravského kraje, a tak 
celá akce přesáhla poprvé hranice okre-
su Blansko. Redaktoři vzdálenějších škol 
si mohli vyzkoušet svoji kondici cestou 
k adamovské škole, která (k překvapení 
mnohých) leží vysoko na stráni a k níž 

vede kromě komunikace i řada schodů. 
Není divu, že promítací síň ve třetím 
poschodí školy, kde se setání konalo, 
připadala některým jako cíl vrcholové-
ho výstupu.

Zaslouženou odměnou byla pro 
všechny beseda s pány Klepáčkem a 
Surým z nakladatelství Sursum, kteří 
svým zajímavým povídáním na téma 
Jak se dělá kniha nadchli dětské i do-
spělé publikum. V zajetí krásných knih 
a ve společnosti příjemných lidí plynul 
čas nečekaně rychle.

Besedu vystřídal seminář pro učitele 
Jak se dělá školní časopis. Vzájemná vý-
měna zkušeností, možnosti začlenění 
časopisů do chodu školy, tvorba časo-
pisů jako součást mediální výchovy, re-
dakce jako realizační skupina – to jsou 
některá z diskutovaných témat. Sešli se 
nad nimi zkušení pedagogové a tvůrci 
školních časopisů společně s těmi, kteří 
o vydávání časopisu teprve uvažují.

Mladí redaktoři zatím pracovali ve 
dvou samostatných dílnách – worksho-
pech. Jednotlivé redakce zde představi-
ly své časopisy a realizační týmy a v pra-
covně informatiky postupně vznikaly 
články do společného sborníku. Každá 
škola tak mohla vytvořit na počítači 
vlastní prezentaci časopisu a zachytit 
dojmy ze společného setkání.

Blížilo se poledne a mnozí si ještě stih-
li prohlédnout školní budovu nebo se 
pobavit při sledování videozáznamů ze 
školních akcí. Zbývalo už jen vyhlásit vý-
sledky soutěže o nejzajímavější časopis a 
slíbit si, že se za rok opět rádi uvidíme.

Ráda bych také poděkovala firmě 
ADAST a společnosti ADAVAK, které 
ochotně poskytly upomínkové před-
měty dětem zúčastněných škol.

PaedDr. Dalimila Hodaňová, za 
redakci časopisu Devítka

Adamovská přípravka předvedla v turnaji svoji dobrou připravenost. Malým fotbalis-
tům se pod vedením zkušených trenérů dařilo a v dalších soutěžích mohou dokázat, že 
jejich skvělé vítězství nebyla jen náhoda. 
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VYHLÁŠKA 
města Adamova č. 16a/99

Městské zastupitelstvo schválilo v souladu s § 36 odst. 1 písmeno f) zákona č. 367/1990 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, na svém řádném zasedání dne 30.9.1999 obecně závaznou 
vyhlášku o zřízení „Fondu rozvoje bydlení ve městě Adamově“ (dále jen fond) tohoto znění:

Článek I. Základní ustanovení
1) Město Adamov v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo 

„Fond rozvoje bydlení města Adamova“ (dále jen „fond“), který slouží k financování oprav a 
modernizaci bytového fondu ve vlastnictví města a dále k poskytování účelových půjček na 
konkrétní opravy vlastníkům bytových domů.

2) Fond se zřizuje na základě poskytnuté návratné finanční půjčky Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR (dále jen „ministerstvo“). Právo disponovat s těmito prostředky je podmíněno dodržováním 

„Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu“ vydaného 
ministerstvem a ustanoveními této vyhlášky.

Článek II. Příjmy fondu
1) Příjmy fondu jsou:

a) dotace a návratné finanční prostředky ze státního rozpočtu,
b) prostředky z rozpočtu města Adamova,
c) příjmy ze splátek půjček poskytnutých z tohoto fondu a jejich úroků,
d) minimálně 50 % výnosů z prodeje bytových domů z majetku obce od roku následujícího po 

vydání této vyhlášky do doby splacení této půjčky, 
e) dary a jiné finanční prostředky od sponzorů,
f) dotace nebo finanční prostředky z rozpočtu okresního úřadu nebo jiného územního orgánu,
g) výnosy z přechodně uložených volných finančních zdrojů fondu,
h) jiné příjmy,
i) 25 % příjmu z prodeje pozemků z majetku města

2) Případný zůstatek fondu, po splacení částky poskytnuté ze státního rozpočtu, bude použit na další 
rozvoj a opravy bytového fondu ve vlastnictví města Adamova.

Článek III. Výdaje z fondu
1) Prostředky fondu možno používat na modernizaci a údržbu bytového fondu města Adamova. 

Finanční prostředky mohou být použity pro potřeby bytového fondu ve vlastnictví města ve 
výši maximálně 80 % rozdělovaných finančních prostředků. Finanční prostředky mohou být 
využívány k poskytování půjček při nejnižším úroku 4 % a nejdelší lhůtě splatnosti do 7 roků, 
mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta a podle pravidel dále uvedených.

2) Výdaji jsou také úhrady poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu podle článku V. 
a náklady výběrového řízení podle článku IV.

3) Adresáty půjček z fondu podle odstavce 1 mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které 
vlastní bytové domy nebo byty na území města Adamova, a které přijmou závazek poskytnutou 
půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených podmínek ke schválenému účelu použít.

4) Z fondu lze poskytovat půjčky na tyto účely:

Poř. 
čís.

Účel použití půjčky Lhůta splatnosti 
(roky)

Úrok 
(%)

Maximální výše půjčky (Kč)

1. Obnova střechy (krytina a klempířské konstrukce starší 10 let) 7 6 100 tisíc na 1 bytový dům
2. Dodatečná hydroizolace domu staršího nad 10 roků 5 6 70 tisíc na 1 bytový dům
3. Obnova fasády domu staršího 10-ti let 5 4 40 tisíc na 1 byt
4. Zateplení obvodového pláště domu staršího 5-ti let 4 4 50 tisíc na 1 byt



5. Výměna oken, stáří nad 10 let 5 6 40 tisíc na 1 byt
6. Vybudování nebo rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového 

koutu v bytě nebo výměna bytového jádra
3 6 40 tisíc na 1 byt

7. Půdní vestavba nebo nástavba bytu rušící plochou střechu 7 5 100 tisíc na 1byt
8. Vestavba bytu do půdního prostoru 7 5 70 tisíc na 1 byt
9. Přípojky na technické sítě  ( nové + opravy stávajících ) 5 5  40 tisíc na 1 dům
10.  Zřízení nebo modernizace ústředního vytápění 7 5 80 tisíc na 1 dům

5)  Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výjimkou půjčky č. 3 - obnova fasády a půjčky č. 4 
- zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat 
opakovaně na jeden titul u jednoho domu a jednoho bytu.

6)  Půjčky lze čerpat pouze do konce následujícího roku, ve kterém byl žadatel vybrán. Úroky se platí 
podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku 
následujícího po roce v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší 
splácení půjčky.

Článek IV. Výběrové řízení
1) Osoby, které splňují podmínky článku III. odst. 3 (dále jen osoby), mohou získat půjčku z fondu na 

základě žádosti posouzené ve výběrovém řízení. Výběrová řízení se uskutečňují průběžně podle 
potřeby a rozhodnutí předsedy výběrové komise s ohledem zejména na zájem osob o poskytnutí 
půjčky a výši finančních prostředků ve fondu. 

2) Zadávací podmínky pro vyhodnocení výběrového řízení musí být zveřejněny v obci obvyklým 
způsobem a lze je měnit jen na základě usnesení městské rady. Formulář žádosti o poskytnutí 
půjčky je k dispozici na Městském úřadě v Adamově.

3) Předložené žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná městskou radou. Výsledky činnosti této 
komise budou prostřednictvím městské rady pravidelně jedenkrát ročně předkládány městskému 
zastupitelstvu. 

4) Na žádosti, které budou neúplné nebo nesprávné nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do 
výběrového řízení.

5) O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni písemně do 14 dnů. Vybraní 
žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud 
se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30-ti dnů po obdržení vyrozumění o výsledku 
výběrového řízení.

6) S žadateli, kteří budou úspěšní ve výběrovém řízení, uzavře město smlouvu o půjčce, kterou předá 
peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na tento účet.

7) Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Článek V. Režim čerpání prostředků fondu
O způsobu a lhůtách převodu prostředků z fondu na účty oprávněných a o zprávě všech pohledávek 
fondu uzavře město Adamov zvláštní smlouvu s Českou spořitelnou, a.s.

Článek VI. 
Město Adamov zašle ministerstvu jedno vyhotovení vyhlášky na vědomí. 

Článek VII.
Zrušují se: vyhláška města Adamova č. 16/1999 o zřízení „Fondu rozvoje bydlení ve městě Adamově“ 
včetně „Podmínek výběrového řízení na poskytnutí účelové půjčky na opravu a modernizaci 
bytového fondu. 

Článek VIII.
Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 4.10.1999 a nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení, to je 
19.10.1999.


