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Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Adamově

ZPRÁVY Z MATRIKY

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že z důvodu 

čerpání řádné dovolené bude stavební 
úřad MěÚ Adamov v době od 19.7. do 
30.7.2004 UZAVŘEN.

Polední přestávka
Oznamujeme občanům, že od 

1. 7. 2004 bude polední přestávka 
na Městském úřadě v Adamově od 
12.00 do 12.30 hodin. V tuto dobu 
bude budova úřadu uzavřena. 

Úřední hodiny na pokladně MěÚ:
Po a St 8.00 - 12.00 hod. 12.40 - 17.00 hod.
Čt 8.00 - 12.00 hod. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji pořadatelům za organiza-

ci oslav k 40. výročí města Adamova, 
zejména Ing. Petru Kupkovi. 

Ing. Jaroslav Bernášek, 
starosta města Adamov

Blahopřejeme:
03. 6. Alžběta Polášková, 88 roků, 

Dvořákova 2
04. 6. Marie Krésová, 90 roků, Petra 

Jilemnického 21
04. 6. Antonín Věžník, 83 roků, 

Opletalova 34
04. 6. Vlastimil Hlouš, 75 roků, Petra 

Jilemnického 14
09. 6. Richard Beránek, 82 roků, 

Komenského 1
09. 6. Františka Králíčková, 75 roků, 

Petra Jilemnického 6

11. 6. Marie Tesařová, 70 roků, Petra 
Jilemnického 4

12. 6. Hana Zachrová, 75 roků, Sadová 23
13. 6. Ladislav Uhlíř, 75 roků, 

Opletalova 28
13. 6. Zdenka Kočvarová, 75 roků, Petra 

Jilemnického 23
19. 6. Františka Kolhánková, 75 roků, 

Komenského 7
24. 6. Erika Zelinková, 80 roků, Petra 

Jilemnického 11
28. 6. Květoslava Nezvalová, 70 roků, 

Blažkova 2

Počet oprávněných voličů celkem 3 971
Počet občanů, kteří volili 1 071
t. j. účast v procentech 26.97
Počet platných hlasů 1 066

Pořadí volebních stran dle platných hlasů : počet hlasů procent.podíl
1. Komunistická strana Čech a Moravy 285 26.73
2. Občanská demokratická strana 240 22.51
3. Česká str.sociálně demokratická 117 10.97
4. Nezávislí 108 10.13
5. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid 87 8.16
6. SNK sdruž.nez. a Evropští dem. 77  7.22
7. Strana zelených 45 4.22
8. Za zájmy Moravy ve sjed.Evr. 25 2.34
9. „Sdružení nestraníků“ 15 1.40
10. Republikáni Miroslava Sládka 11 1.03
11. Unie liberálních demokratů 9 0.84
12.-13. Balbínova poetická strana 7 0.65
 Pravý Blok 7 0.65
14.-15.  Strana práce 6 0.56
 Konzervativní strana 6 0.56
16. Strana za životní jistoty 5 0.46
17.-18.  Humanistická aliance 4 0.37 
 Nezávislá iniciativa(NEI)  4 0.37
19. Str.venkova-spoj.občan.síly 2 0.18
20.-25.  Helax –Ostrava se baví 1 0.09
 Národní koalice 1 0.09
 Str.pro otevřenou společnost 1 0.09
 Strana občanů republiky České 1 0.09
 Masarykova demokratická strana 1 0.09
 Dělnická strana 1 0.09
26.-31. Koruna Česká(monarch.strana) 0 0.00
 Strana zdravého rozumu 0 0.00
 Strana demokrat.socialismu 0 0.00
 Všeobecná občanská strana 0 0.00
 SVOBODNÍ 0 0.00
 „V.Kožený-Občan.feder.demokr.“ 0  0.00 

29. 6. Františka Kyzlinková, 85 roků, Pod 
Horkou 15

V sobotu dne 19. 6. proběhlo na 
Městském úřadě v Adamově vítání 
občánků. Do života byly přivítány 
tyto děti:
14. 2. Sabina Vlčková, Osvobození 10
18. 2. Veronika Boušková, Komenského 17
1. 3. Vojtěch Konečný, Ronovská 2
1. 4. Adam Crha, Neumannova 6
18. 4. Jan Řepa, Sadová 17
22. 4. Ondřej Starý, Komenského 7
30. 4. Michaela Zavadilová, Plotní 2A
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Zprávy z radnice
Dne 29. 4. 2004 Rada města Adamov 

schválila organizační řád MěÚ, tím do-
šlo ke sloučení pěti původních odborů 
do dvou: odbor ekonomicko-majetko-

kupní smlouvy na pozemek pro MZLU 
Brno (ŠLP Křtiny). Byl také již schválen 
nový provozovatel potravin po p. Janí-
kovi, jímž je dle smlouvy o nájmu neby-

tím na udržení klidu v obytných zónách 
při provozování hostinských a jiných 
podniků. 

Překvapením zasedání byla rezig-
nace Stanislava Korábka na funkci 
místostarosty a jmenování nové mís-
tostarostky PaedDr. Věry Hlavsové. Do-
šlo tím také k uvolnění místa radního 
a bylo doplněno zvolením Miroslava 
Čumy, člena zastupitelstva. (Komplet-
ní obsazení rady: Ing. Bernášek, Paed-
Dr. Hlavsová, Mgr. Burianová, p. Janás, 
p. Čuma). Za zaměstnance městského 
úřadu děkujeme p. Korábkovi za dosa-
vadní spolupráci a přejeme mu mnoho 
zdaru v jeho dalších činnostech. 

Po zasedání zastupitelstva dění 
v Adamově neskončilo. Dne 25. a 26. 
června proběhly oslavy 40. výročí po-
výšení Adamova na město (1. 7. 1964). 
V pátek se uskutečnil den otevřených 
dveří ve všech budovách města Ada-
mova a dalších veřejnosti přístupných 
objektů (ZŠ, MŠ, ZUŠ). Proběhlo slav-
nostní otevření čistírny odpadních vod 
(foto č. 1). V sobotu začal slavnostní den 
turnajem fotbalových přípravek, první 
cenu si odnesl tým mladší přípravky TJ 
Spartak Adamov (foto č. 2). Vydařená 
byla i beseda s humoristou, spisova-
telem Václavem Budinským, v jejímž 
průběhu byla slavnostně pokřtěna kni-
ha PhDr. Jaroslava Budiše - Adamov ze 
starých pohlednic, k zakoupení je při-
pravena na pokladně MěÚ a MKS. Od 
jedné hodiny probíhal vlastní program 
oslav před kostelem sv. Barbory. Zúčast-
nili se jej účinkující převážně z řad ob-
čanů města, ať již dospělých nebo dětí. 
Svá vystoupení předvedli žáci základní 
školy, základní umělecké školy a cvi-
čenci TJ Sokol. Všem patří náš obdiv 
a poděkování. Pozváni byli také hosté. 
Petr Martinák kouzelným způsobem 
imitoval slavné osobnosti, moderoval 
kulturní program s kouzelníkem, ori-
entální tanečnicí a žáky taneční školy 
DANZA Brno. Při pohledu na Železného 
Zekona se mnohým tajil dech. 

Na oslavách nechyběl ani projev 
starosty města Adamova Ing. Bernáška 
a Ing. Venclíka, radního Jihomoravské-
ho kraje.

Závěrem pěkného dne všechny, kte-
ří vydrželi, pohladily na duši moravské 
písničky cimbálové muziky BROLN. 

Miroslava Svědínková, DiS.

vý a stavební (ekonomika, správa ma-
jetku a stavební úřad), odbor sociálních 
a správních věcí (sociální agenda, mat-
rika a podatelna). Cílem bylo zefektivnit 
práci úřadu, navenek se změny projeví 
pouze změnami názvů odborů. 

Pro občany bydlící v lokalitě Kolonie 
máme zprávu o vývoji situace s oprava-
mi komunikací: Rada města schválila 10. 
5. 2004 investiční záměr na rekonstruk-
ci ulice Fibichova. Dne 9. června byla ra-
dou mimo jiné schválena kupní smlou-
va na prodej pozemku Pivovaru Černá 
Hora pod objektem „Farinka“, projed-
nány směny drobných pozemků mezi 
Městem Adamov a firmou Adast a.s., 

tových prostor Velkoobchod TPH, spol. 
s. r.o., se sídlem v Břeclavi.

V oblasti regenerace panelového síd-
liště Adamov (Horka) byla radou schvá-
lena první smlouva o dílo, týkající se I. 
etapy oprav.

Dne 24.6.2004 se konalo zasedání 
Zastupitelstva města Adamov, které 
schválilo výše uvedené projednané 
směny a koupě pozemků, dále finanční 
dary pro TJ Spartak a Sokol, závěrečný 
účet města Adamov za rok 2003, obec-
ně závaznou vyhlášku města „O udržo-
vání čistoty a pořádku ve městě“, jejíž 
znění Vám v tomto zpravodaji přináší-
me. Byla upravena zvláště s přihlédnu-
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OTÁZKY PRO …
Mgr. Jana Burianová, členka Městského 
zastupitelstva za Sdružení nezávislých 
kandidátů, 48 let

Čistírna odpadních vod intenzifikována

Jste velmi zaměstnaná žena. Co Vás 
vedlo k rozhodnutí kandidovat v ko-
munálních volbách?

Rozhodnutí kandidovat v komunál-
ních volbách pro mě nebylo lehké. Ráda 
dělám věci dobře, s plným nasazením, 
a proto jsem nabídku Sdružení nezá-
vislých pečlivě zvažovala. Uvědomila 
jsem si, že komunální volby jsou spí-
še o lidech než o politických stranách 
a rozšíření volebního spektra je v tomto 
případě žádoucí. Oslovily mě také teze 
programu nastíněné pro Sdružení ne-
závislých - vytvoření optimálních pod-
mínek pro klidný život seniorů, uspoko-
jení potřeb střední generace a podpora 
mladých rodin, mládeže a dětí. K mému 
rozhodnutí kandidovat v komunálních 
volbách přispěla také možnost dal-
ším způsobem ovlivnit  rozvoj školství 
v Adamově, aktivně participovat na 
dění v našem městě a snaha přispět ke 
zkvalitnění života nás všech. 

Dobře, to je srozumitelné, ale těžší 
je určitě toto všechno prosazovat.

Musím Vám dát za pravdu. Pečlivě 
zvažuji harmonogram každého dne, 
abych splnila všechny povinnosti. Velmi 
těžké je stanovení priorit, neboť v prv-
ním okamžiku se zdá vše stejně důleži-
té. V určité souvislosti je možné říci, že 

jedna činnost doplňuje druhou. Město 
Adamov je zřizovatelem základní školy, 
škola plní požadavky zřizovatele a ty 
se bezprostředně dotýkají života města. 
Na zřeteli musíme mít také tuto skuteč-
nost: jak vychováme a vzděláváme mla-
dé lidi, takové budeme mít obyvatele. 
Není to jednoduchá záležitost, chce to 
trpělivou a mravenčí práci, při které ne-
jsou výsledky hmatatelné okamžitě.

Ředitelka Základní školy Adamov, 
členka Rady města, stále studujete, 
manželka, maminka, babička,… Kolik 
hodin má Váš den?

Můj den je stejně dlouhý jako den 
každého z nás, jen je trochu, zdá se, 
rychlejší. Není čas na zbytečnosti. Člo-
věk více myslí na druhé než na sebe. 
Svazuje ho zodpovědnost za rozhod-
nutí, která musí být denně učiněna. 
Vyvstávají pochybnosti, zda zvolené 
řešení je vždy optimální pro všechny 
zúčastněné . 

Prvořadé jsou pro mě problémy týka-
jící se kvality vzdělání a výchovy našich 
dětí, rozšíření vzdělávací nabídky, vyu-
žití rozmanitých metod výuky, zajištění 
odpovídajícího moderního prostředí, 

vytvoření podmínek pro rozvoj vše-
stranné zájmové činnosti. Tato práce 
nenese vždy zralé ovoce, ale přesto o to 
denně , ve spolupráci s aktivním kolekti-
vem zaměstnanců školy, usiluji. 

V popředí mého zájmu jsou také pro-
blémy týkající se života v našem městě 

– rozšíření sportovišť a odpočinkových 
zón, problematický stav některých bu-
dov a komunikací, chování mnohých 
spoluobčanů k majetku města, projevy 
mládeže na veřejnosti či v hromadných 
dopravních prostředcích..

Samozřejmě se snažím věnovat ro-
dině i svému osobnostnímu rozvoji. 
Zájem o jedno nevylučuje zájem o dru-
hé. Ideální by bylo vzájemné propojení 
a ovlivňování. Ne vždy se to podaří. 

Na co jsme se nezeptali?
Nezeptali jste se na současnou pro-

blematiku  základní školy. V této době 
probíhá optimalizace českého školství 
a v souvislostí s ní dochází také k urči-
tým změnám v organizaci Základní ško-
ly Adamov. Ve škole se sníží počet žáků 
a to znamená provést několik nepopu-
lárních opatření – spojování tříd, pře-
sun čtvrtého ročníku do hlavní budovy 
a snížení počtu zaměstnanců. Pro mě, 
jako ředitelku školy, to nebylo jedno-
duché rozhodnutí. Snažila jsem se tyto 
změny (za přispění zainteresovaných 
stran) provést citlivě a zajistit žákům 
plynulý přechod do nového prostředí 
školní budovy či třídy. K řešení této slo-
žité situace je také zapotřebí pochopení 
a vzájemná spolupráce všech, kterých 
se změny dotýkají. 

Chladné ráno a časté přeháňky pro-
vázely v pátek 25. června 2004 otevření 
intenzifikované čistírny odpadních vod 
(ČOV) v Adamově. Ale ani tato nepo-
hoda neodradila mnohé adamovské 
občany a žáky základní školy využít 
Dne otevřených dveří a nahlédnout do 
tajů čištění odpadních vod. Pracovníci 
divize vodovodů a kanalizací přivítali, 
provedli a podali zajímavý výklad 148 
návštěvníkům, kteří využili možnost si 
projít nejen venkovní prostory, ale také 
velín a zařízení umístěné ve dvou sute-
rénních podlažích. K dispozici měli také 
mikroskop se vzorkem odpadní vody 
i s jeho „obyvateli“.

Intenzifikace ČOV trvala pouhých 
14 měsíců. Změnu doznalo téměř celé 

technologické vystrojení jednotlivých 
stupňů čištění odpadních vod. Projekt 
intenzifikace řešil osazení nové techno-
logie do původních, pouze upravených, 
betonových nádrží. Nově byla vybudo-
vána kruhová dosazovací nádrž a kalová 
koncovka ČOV, kde odstředivka nahradi-
la vyhnívání kalu na kalových polích.

Čistírna odpadních vod byla intenzi-
fikována v nákladu asi 45 miliónů korun, 
z nichž 80 % pokryla dotace ze Státního 
fondu životního prostředí České republi-
ky. Zbytek finančních prostředků uhradí 
město Adamov a ADAVAK, s.r.o. 

Slavnostního otevření čistírny od-
padních vod v Adamově se zúčastnila 
celá řada významných hostů. Přestři-
žení pásky se zhostil starosta Adamova 

Ing. Jaroslav Bernášek a člen rady Jm 
kraje Ing. Milan Venclík.

Odborníci i vysocí státní činitelé z řad 
hostů se k vybudovanému dílu vyjádřili 
velmi pochvalně. Kladně hodnotili nejen 
kvalitní výběr instalované technologie, 
ale také celkový dojem čerstvě uprave-
ného areálu ČOV.

A na závěr ještě pozvánka. Pro velký 
zájem veřejnosti je naplánován druhý 
Den otevřených dveří na čistírně odpad-
ních vod. Zájemci mohou přijít v pátek 9. 
července 2004. Prohlídky se uskuteční 
s odborným výkladem pracovníků ADA-
VAK, s.r.o., a to ve 14.00, 15.00 a v 16.00 
hodin. Upozorňujeme, že z důvodu bez-
pečnosti je nutné dodržet stanovené 
časy prohlídky.
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Malá maturita

Jihomoravská energe-
tika oznamuje, že z dů-

vodu plánovaných prací 
na zařízení distribuční 
soustavy – rekonstruk-
cí, oprav, údržbových 

a revizních prací – bude 
přerušena dodávka 

el. energie dne 12. 7. 
2004 v době od 13.00 

do 15.00 hodin na ulici 
Osvobození a Pod 

Dřínovou. 

Ve dnech 2. a 3. června vykonali žáci 
devátých tříd Základní školy Adamov 
malou maturitu.

Jakže? Maturita na základní škole? 
Nejedná se samozřejmě o opravdovou 
maturitu, ale o projekt s názvem „Malá 
maturita“, který se konal na naší ško-
le již druhým rokem. Jeho cílem bylo 
zpestřit žákům devátých tříd závěrečné 
opakování.

A jak to všechno probíhalo?
Závěrečným zkouškám předcházela 

doba příprav jednotlivých maturitních 
otázek a opakování základního učiva. 
Příprava na maturitu začala vlastně již 
1 dubna. Tehdy byla vyhlášena téma-
ta závěrečných prací žáků. Bylo jich 
celkem 65 a ať už byla z učiva dějepi-
su, zeměpisu, přírodopisu, fyziky nebo 
občanské výchovy, všechna letos nějak 
souvisela s Evropskou unií. Každý z žá-
ků si tedy vybral jedno z témat a podle 
pokynů určeného učitele je zpracoval 
jako svou závěrečnou práci. 

V dubnu proběhla písemná část 
zkoušky z českého jazyka. Žáci zpraco-
vávali formou libovolného slohového 
útvaru jedno ze tří témat:

1. Našemu městu je 40 let
2. Jak bych se chtěl v životě uplatnit
3. Cena přátelství
K ústním zkouškám byli žáci rozdě-

leni do osmi skupin a po slavnostním 
zahájení ve středu 

2. června se mohly maturity rozběh-
nout naplno. Zkušební komise byly slo-
ženy z vyučujících maturitních předmě-
tů, třídních učitelů a vedení školy, jako 
hosté se přišli podívat zástupci Města 
Adamov. Prověřovaly se znalosti ze 
dvou povinných předmětů - českého 
jazyka a matematiky, dále žáci museli 
obhájit svou závěrečnou práci. 

Maturitní klání začalo losováním 
otázek, po něm následovala příprava 
na „potítku“. I přes počáteční nervozi-

hodnocením. Na společném zakonče-
ní maturit předala paní ředitelka Jana 
Burianová a místostarosta Adamova 
pan Stanislav Korábek všem „maturan-
tům“ absolventské listy s hodnocením 
prospěchu v jednotlivých maturitních 
předmětech. Odměnou byl kromě zá-
věrečného rautu i příjemný pocit uspo-
kojení z dobrých výsledků. 

Vím, byla to jen „malá“ maturita, ne 
ta opravdová, která čeká na studenty 
na střední škole. Ale věřte, že tréma 

tu se atmosféra postupně uvolňovala, 
žáci se snažili předvést maximum toho, 
čemu se během školní docházky na-
učili. Kromě znalostí ukázali i úroveň 
vyjadřovacích schopností při obhajobě 
závěrečných prací a dovednost práce 
s odbornou literaturou, počítačem a in-
ternetem při jejich sestavování.

Všichni žáci dospěli až k vítěznému 
konci, mnoho z nich s excelentním 

a obavy před ní, stejně jako ten úžasný 
pocit úlevy a vítězství po ní, to všechno 
opravdové bylo. 

Jak už jsem se zmínila v úvodu, pro-
bíhal u nás projekt Malá maturita již 
podruhé. Doufám, že tato tradice bude 
pokračovat a stane se trvalou součástí 
kultury naší školy. 

Jaroslava Šmerdová, 
Základní škola Adamov

Fotografie ze slavnostního otevření ČOV
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Informace a pozvání z MKS Adamov
MKS Adamov vyhlašuje XI. roční sou-

těže pro fotografy amatéry – O nejzají-
mavější snímek z letošní dovolené

DOVOLENÁ 2004
Podmínky soutěže: 

- v termínu do 10. září doručit na ad-
resu Městského kulturního střediska 
v Adamově (Opletalova 22, 679 04 
Adamov) jeden až tři snímky z letoš-
ní dovolené

- snímky musí být ze zadní strany 
opatřeny údaji o soutěžícím (jméno, 
příjmení, věk, bydliště)

- navíc mohou být doplněny vtipným 
názvem popřípadě komentářem 
snímku.
Všechny fotografie budou v průběhu 

měsíce října vystaveny v MKS a pro au-
tory tří nejzajímavějších budou připra-
veny odměny.

Městské kulturní středisko Adamov 
a Historicko vlastivědný kroužek si Vás 
dovolují pozvat ve dnech 8.–16. čer-
vence 2004 do Společenského centra 
na Komenského ulici č. 6 k návštěvě 
výstavy:

ŽIJÍ A ŽILI MEZI NÁMI …
Výstava přiblíží návštěvníkům naše 

žijící i zemřelé spoluobčany, kteří svou 
prací přispívají a přispěli k rozvoji a pro-
pagaci našeho města.

Výstavu můžete navštívit denně 
v době od 13 do 17 hodin.

Nabídka – divadelní sezóna 
2003 - 2004
6. srpna 2004

Nádvoří hradu Špilberk ve 20.30 h., 
340 Kč

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI – ROMEO A JULIE

Hudba Petr Malásek, režie Martin 
Huba, hrají Jiří Hájek, Ladislav Hampl, 
Kateřina Čapková, Zuzana Vejvodová, 
Marek Vašut, Bohumil Klepl, Miroslav 

Táborský, Emília Vašáryová aj. 
Přihlášky: do 13. 7. 2004.

19. září 2004
G-studio Brno, v 19.30 h., 275 Kč, 

studenti, důchodci 155 Kč.
1 + 1 = 3

Situační komedie, režie L. Kolář, hrají 
herci Městského divadla Brno – 

P. Štěpán, L. Kolář, S. Slovák, P. Ptáčková, 
T. Sagher, M. Sedláčková, H. Dvořáková, 

J. Apolenář, V. Skála aj.
Přihlášky: do 31. 7. 2004.

24. září 2004
Městské divadlo Brno, v 19.30 h., 410 Kč, 

studenti, důchodci 220 Kč.
MÁJ 

Režie Stanislav Moša, hudba Petr 
Ulrych, hrají Z. Junák, V. Skála, P. Ulrych, 
P. Štěpán, I. Ondříček, S. Slovák, L. Kolář, 
M. Sedláčková, I. Vaňková, H. Ulrychová, 

M. Horský, E. Pardus aj.
Přihlášky: 13. 7. 2004.

1. října 2004
Hala Rondo, Brno, v 18.00 h., 420 Kč, 

děti do 12 roků 280 Kč
MRAZÍK 

– i na zimní stadion do Brna se vrací 
legenda určená pro děti i dospělé. 

Hrají M. Dejdar. J. Dvořák, H. Křížková, J. 
Korn, bruslí R. Novotný, R. Kovaříková

Přihlášky: do 31. 7. 2004

3. října 2004
Mahenovo divadlo Brno, ve 14.30 h., 

290 Kč, studenti, důchodci 225 Kč
EDITH – VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ 
choreografie a režie Libor Vaculík, 

taneční muzikál – spojení tance, zpěvu 
a slova, v hlavní roli Radka Fišarová

Přihlášky: do 31. 7. 2004

14. října 2004
Mahenovo divadlo Brno, v 10.00 h., 

90 Kč
LUCERNA 

představení pro žáky ZŠ 

říjen 2004
Městské divadlo Brno, v 19.30 h., 510 Kč, 

studenti, důchodci 270 Kč
VLASY 

muzikál, kterým bude zahájen provoz 
nové muzikálové scény Městského 

divadla Brno. Bližší informace 
v průběhu prázdnin.

24. listopadu 2004
Mahenovo divadlo, v 19.00 h., 200 Kč, 

studenti, důchodci 150 Kč
NEBEZPEČNÉ VZTAHY

podle románu Ch. Hamptona 
(zfilmoval M. Forman ) o lásce, citu, 

vztazích, ale také o špíně vztahů 
účelových… 

Režie Zdeněk Kaloč, hrají Z. Slavíková, 
M. Procházková, P. Halberstadt, M. 

Stránský, J. Hlaváčková, J. Štvrtecká, D. 
Kaloč, T. Grygarová aj.

Přihlášky: do 28. 9. 2004.

28. listopadu 2004 
Praha, div.Brodway, ve 14.30 h., 740 Kč

TŘI MUŠKETÝŘI 
nový muzikál s P. Mukem, K. Střihavkou, 
J. Ledeckým, M. Absolonovou a dalšími 

herci a zpěváky v hlavních rolích.
Bližší informace během prázdninových 

měsíců.
Nabídka bude průběžně doplňována.Z oslav povýšení Adamova na město – Křest knihy “Adamov ze starých pohlednic”
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Rodina Košíkova objektivem Jitky Krá-
líčkové.

Upozorňujeme
zájemce o nabízená divadelní 

představení, aby ve vlastním zájmu 
nepřehlédli termíny, do kterých se 

mohou na zájezdy přihlásit. Jednotlivá 
divadla nám vstupenky rezervují právě 

jen do uvedených termínů.

Bližší informace:
MKS Adamov – č.t. 516 446 590, popř. 

607 518 104

V Městském kulturním 
středisku v Adamově se 

v oslavách pokračovalo…
Stejně jako řada dalších organiza-

cí a spolků ve městě pořádala akce 
v průběhu roku ku příležitosti 40. výročí 
povýšení Adamova na město, nejinak 
tomu bylo a také bude v MKS Adamov.

Po krásném dni, který jste mohli pro-
žít v sobotu 26. 6. t.r., kdy oslavy vyvr-
cholily, na některé z řádky akcí (sportov-
ní dopoledne, beseda se spisovatelem 
V. Budínským, společenské odpoledne 
u kostela, taneční zábava), pokračova-
la čtyřicítka milovníků operet a baletů 
v oslavách i ve večerních hodinách. 
Městské divadlo Brno pořádalo koncert 
z díla Oskara Nedbala na nádvoří hra-
du Špilberk. Po několika letech se nad 
námi i počasí slitovalo a „Nedbaloviny“, 
jak zněl název baletního a hudebního 
koncertu, se vydařily na výbornou. 

Poslední akcí, která se o tomto víken-
du v MKS konala, bylo nedělní setkání 
s rodinou pana Jiřího Košíka. Všichni její 
členové, dnes i vnoučátka, milují hudbu 
a zpěv, o čemž nás v neděli opět pře-

svědčili. Více než hodina zpívání a hraní 
na netradiční hudební nástroje, směsi-
ce dobových, pro většinu návštěvníků 
neznámých písniček a krásná průvodní 
slova paní Košíkové udělaly obrovskou 
radost všem návštěvníkům koncertu. 
Příště, až na plakátech uvidíte zmínku 
o návštěvě Jiřího Košíka a jeho blízkých 
v Adamově, neváhejte a přijďte, určitě 
nebudete litovat.

Poslední informaci, kterou přinášíme 
prostřednictvím zpravodaje všem oby-
vatelům města, je vyřízení pozdravu. 

Tento máme předat nejen všem, kdo 
se zúčastnili pořadu Zpívejte lidičky…, 
ale všem spoluobčanům od známého 
herce Petra Nárožného. Ten ve zmiňo-
vaném pořadu písničky vystřídal svým 
vyprávěním o divadle, hercích, humor-
ných situacích atd. Před odjezdem nás 
požádal, abychom pozdravovali všech-
ny obyvatele města: „Závidím jim krás-
nou okolní přírodu a rád se do Adamo-

va opět někdy podívám. Přeji Vám, ať se 
Vám zde všem krásně žije.“ 

Upozornění pro návštěvníky 
knihovny:

MKS Adamov – Městská knihovna 
bude v době prázdnin uzavřena od 
pondělí 19. července do 16. srpna 
2004, kdy ji můžete opět navštívit po 
dovolených.

I v době prázdnin je pro Vás knihov-
na otevřena: 

v pondělí a ve čtvrtek v době od 10 
do 12 hodin a dále od 13 do 18 hodin

ve středu v době od 10 do 12 hodin 
a dále od 13 do 16 hodin

Farní úřad v Adamově 
oznamuje:

že v době prázdnin se nekonají 
páteční bohoslužby.

Pracovnice městské knihovny pro čtenáře připravily anketu:

MOJE NEJMILEJŠÍ KNIHA, 
která je součástí celonárodní akce – hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel ČR.

Ke hlasování můžete použít hlasovací lístek a doručit ho do knihovny, nebo lístek 
vyplnit přímo v knihovně. Bližší informace a pomoc při vyplňování anketních lístků 

Vám rády poskytnou pracovnice knihovny.

anketa MOJE NEJMILEJŠÍ KNIHA

Název knihy:

Příjmení autora:

Jméno autora:

Kulturně informační komise 
přeje všem občanům a našim 
čtenářům příjemné bezstarost-
né prožití léta a plno boha-
tých prožitků na dovolených. 
Se svým zpravodajem se 

setkáte po prázdninách, tedy 
na počátku září.
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Galerie osobností
Eduard Juřička – zasloužilý učitel

Jestlipak je Vám známo, že máme v Adamově jarní kvetoucí raritu? Je jí magnólie vysa-
zená v roce 1887 v zahradě dr. Martince, tedy v době výstavby domu. Největší magnólii 
v České republice najdete v Olomouci, druhou v Adamově a třetí v pořadí roste v Brně. 

zvolen za člena revolučního Národ-
ního výboru v Adamově. Působil jako 
dopravní velitel nádraží, kam přijíždě-
ly tisíce repatriantů a bývalých vězňů 
z koncentračních táborů. Dále vlaky 
nejezdily, neboť mosty k Brnu byly 
v posledních válečných dnech strženy. 
Eduard Juřička byl také ubytovacím re-
ferentem a členem správy obce.

Od září 1945 se stal učitel Juřička 
okresním školním inspektorem v Da-
čicích. Zde byl rovněž vzdělavatelem 
Sokola. Od r. 1950 zastával funkci 
přednosty pedagogického odděle-

ní KNV v Jihlavě a od roku 1951 do 
roku 1960 byl okresním a krajským 
školním inspektorem v Olomou-
ci. Když byl v Olomouci zrušen KNV, 
přešel do Brna jako krajský školní in-
spektor škol pro mládež vyžadující 
zvláštní péči. V r. 1961 obdržel titul 
zasloužilý školský pracovník. Za ce-
loživotní pedagogickou činnost mu 
byla udělena v roce 1964 plaketa 
J. A. Komenského. I po odchodu do 
důchodu dále vypomáhal v Krajském 
pedagogickém ústavu a vedl kabinet 
řízení škol. Zemřel po těžké nemoci 
17. června 1976.

Učitel Eduard Juřička rád vzpomí-
nal na své působení v Adamově a jeho 
žáci na něj. Několikrát se také zúčastnil 
setkání bývalých žáků. Žáky byl hod-
nocen jako přísný, ale výborný češtinář. 
Jeho život byl naplněn pedagogickou 
prací, napsal přes 150 článků pro učite-
le do různých pedagogických časopisů, 
sestavil a vydal několik jazykových pří-
ruček pro učitele a žáky.

Rodina učitele Juřičky vychovávala 
mimo svou dceru Olgu ještě napůl osi-
řelou neteř Marii Schumannovou, jedi-
nou vnučku bývalého adamovského 
malíře Antonína Schumanna.

Miroslava Kejíková, Jaroslav Budiš

Právě v tyto dny si připomínají bývalí 
žáci, nyní už pamětníci, sté výročí naro-
zení svého oblíbeného učitele Eduarda 
Juřičky, který působil v Adamově v le-
tech 1931 – 1945.

Eduard Juřička se narodil 22.7.1904 
ve Vilémově u Litovle v rodině rolníka. 
Obecnou školu vychodil ve Vilémově, 
měšťanskou školu v Letovicích a učitel-
ský ústav studoval v Brně a Přerově, kde 
rovněž maturoval.Do prvního učitelské-
ho místa nastoupil v r. 1923 v Podomí 
u Vyškova, dále učil v Moravských Pru-
sech, ve Střelicích a na měšťanské ško-
le v Ivančicích. Na měšťanskou školu 
v Adamově nastoupil v roce 1931 a vy-
učoval češtinu, dějepis a zeměpis. Ně-
kolik let vedl obecní knihovnu, praco-
val u hasičského sboru a byl velitelem 
branné výchovy. V roce 1938 se oženil 
s učitelkou zdejší školy Annou Hanu-
sovou, která pocházela z Konice. V roce 
1940 se jim narodila dcera Olga. Bydleli 
v učitelském bytě v budově dnešního 
městského úřadu.

V Adamově prožil učitel Eduard Ju-
řička i dobu okupace. Již od roku 1939 
byl důvěrníkem pro Adamov v ilegální 
odbojové organizaci Obrana národa, 
kterou vedl odborný učitel František 
Hloušek ze Křtin. Zprávy o výrobě 
v adamovské Škodovce dodával od-
bornému učiteli Vlastimilu Klimešovi ze 
Křtin. Dne 10. května 1945 byl občany 

Eduard Juřička se svou ženou na svatební cestě v Luhačovicích v roce 1938
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Inzerce

?? LEVNĚJI TOPIT ??
Pořiďte si kotel na dřevoplyn a tuhá 
paliva, krbová kamna i s výměníkem. 

Návratnost nákladů do 3 – 4 let. 
Jednoduchá obsluha a údržba. Montáž, 

servis, prodej. Plyn, topení, voda.
Vodoinstalatérství - topenářství 

Milan Šmíd, tel. 604 404 211

NÁBYTEK HAVLÍK – KUCHYNĚ
Kuchyňské studio, Blansko,

Rožmitálova 30 (za křižovatkou směr ČD) 
PO – PÁ:  9 – 17, 

tel. 602 560 661, www.nabytek-havlik.cz

LETNÍ TÁBOR
Místo konání: Kralice nad Oslavou
Termín: 31.7 – 14.8.2004
Cena: 3 000 Kč
Ubytování: stany s podsadou
Přihlášky a bližší informace Vladi-

mír Gregor, Jilemnického 13, Adamov, 
od 19 do 20.30 hodin, nebo na tel. č. 
606 366 585.

Koupím byt 1+1 v Adamově na 
Ptačině nebo vyměním za 2+1 v 
Brně – Žabovřeskách. Tel. 603 715 817, 
516 447 231 večer.

Malby – nátěry, Tomáš Fabičo-
vic, Adamov, nabízí veškeré malířské 
a natěračské práce, venkovní nátěry fa-
sád a jiné. Tel. 607 762 168.

Pronajmu částečně zařízený druž-
stevní byt 3+1 v Adamově na Ptačině, 
levně. Tel. 724 237 655, 603 328 615.

Vzpomínka

10. července si připomeneme smut-
né sedmé výročí úmrtí mého manžela, 
pana Stanislava Procházky. Všem, kdo 
vzpomenou s námi, děkuje manželka 
Zdeňka, syn Zdeněk a dcera Stanislava 
s vnoučaty Petrem a Romankou.

Respitní péče
Respitní péče si klade za cíl dlouhodobě udržet klienta v jeho přirozeném 

prostředí i v době, kdy opatrovníci (rodiče, příbuzní) nemohou z jakéhokoliv 
důvodu tuto práci vykonávat (vyřizování na úřadech, hospitalizace ve zdra-
votnickém zařízení, apod.).

Celoroční péče o handicapovaného člena rodiny je velmi fyzicky i psychic-
ky náročná záležitost a každý, kdo se o takového příbuzného stará, nutně po-
třebuje odpočinek,stejně jako zaměstnaný člověk. V opačném případě může 
dojít k fyzickému i psychickému zhroucení pečujícího, což má za následek 
umístění postiženého do ústavu. Součástí poskytovaných služeb bude i úz-
ká spolupráce s rodinnými příslušníky, kterým se tým pracovníků bude sna-
žit pomoci při řešení problémů spojených s postižením klientů. U všech, kdo 
využívají tuto službu, klademe zvláštní důraz na intimitu domácího prostředí. 
Asistenti respitní péče budou předem prověřeni, aby nedocházelo k nepří-
jemnostem.

Tuto službu poskytujeme 24 hodin denně pro všechny věkové kategorie 
a všechny druhy postižení včetně seniorů. Službu lze objednat nejméně tři 
dny předem - ve vyjímečných případech i později.

Službu je možno objednat 365 dní v roce na telefonním čísle 
605 035 380

Zásady práce
Dodržování práv klienta - eliminace nevýhodného postavení klienta 

v důsledku jeho handicapu.

Individuální přístup ke klientovi – Každá hodina poskytované služby se 
řídí potřebami a přáními. Cílem služby je zachovat běžný denní režim klientů, 
tak jako by se o něj staral jeho stálý pečující.

Důstojnost klienta – uplatňování vlastní vůle a vlastního rozhodnutí. Po-
moc při mapování jeho potřeb a rozhodnutí. 

Integrace klienta - do přirozeného místního společenství v co možná nej-
širší možné míře. Integrace zařízení do běžného prostředí.

Ceník respitní péče
věk
let

celková cena za:
1 hodinu 2 hodiny 3 hodiny za každých dalších 30 minut *

3 – 12 45 75 90 10
nad 12 50 80 95 10

Cena zahrnuje výchovnou práci s klienty – v rámci možností, po domluvě 
s ošetřující osobou.

Další služby:
3 – 12 let nad 12 let

průvodcovská služba 40 Kč/hod. 50 Kč/hod.
nákupy, běžné pochůzky 50 Kč za úkon 50 Kč za úkon
úklid 60 Kč/hod. 60 Kč/hod.
velký úklid (po malování,  mytí oken...) 100 Kč/hod. 100 Kč/hod.

Za noční službu od 19 hod. do 06 hod. a dny pracovního volna se připlácí 
10%.

* Částka se připočte k celkové ceně za 3 hodiny.
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Turnaj v kopané
V rámci oslav 40. výročí povýšení 

Adamova na město se v sobotu 26. 
června 2004 uskutečnil turnaj v kopané 
o Pohár města Adamova.

Turnaje, který se hrál za krásného 
počasí, se zúčastnila mužstva mladších 
a starších přípravek. Slavnostní ráz této 
akce podtrhlo vyhlášení vítězů na pó-
diu v centru oslav. Ceny předal starosta 
města ing. Jaroslav Bernášek a členové 
Městské rady. Při této příležitosti rovněž 
poděkovali našim mladým fotbalistům 
za vzornou reprezentaci města. 

Poděkování Dagmar Hrubé
za organizování zpestřené cvičeb-

ní hodiny Rodiče a děti k MDD dne 2. 
června 2004.

Poděkování za to, že dokázala na po-
moc při tomto dobře promyšleném cvi-
čení získat řadu mladých lidí. Přišly také 
tři členky výboru se starostkou Sokola 
Lenkou Wellovou. Starší děti samostat-
ně, ty nejmenší pod dozorem maminek 
a tatínků, plnily odvážně a s radostí 
všechny úkoly, například běh mezi stu-
hami a šátky, srážení kuželek, vylézání 
po šikmé lavičce a sjíždění dolů, hod 
míčky do kulatých otvorů, podlézání 
a přelézání provazů upevněných na 
koze jako pavoučí síť, chůze s pingpon-
govým míčkem na lžíci, chytání rybiček 
na udici a nejoblíbenější disciplína uho-
zení holí do dvou plechovek přiváza-
ných ve výšce na kruzích.

Každé dítě dostalo kartičku s obráz-
kovým razítkem. Po splnění úkolu do-
stalo na jednotlivých stanovištích do 
kartičky záznam. Děti s radostí a nadše-
ním střídaly jednotlivá stanoviště, aby 
měly záznamů co nejvíce. 

Po ukončení cvičební hodiny byly 
všechny děti odměněny. Mladí pomoc-
níci dostali pochvalu a poděkování za 
pomoc od náčelnice Sokola Heleny Ko-
krdové a byli rovněž odměněni.

Jindřiška Pokorná
Vzdělavatelka TJ Sokol Adamov

Kniha Adamov – ze starých pohlednic je již v prodeji. Její cena je 120,- Kč. 
Zakoupit si ji můžete na Městském úřadě v Adamově a v Městském kultur-

ním středisku v Adamově.

Po slavnostním vyhlášení a ostatních 
ceremoniích se o slovo přihlásili i naši 
malí fotbalisté. Poděkovali představi-
telům města za to, že se mohli aktivně 
zúčastnit oslav výročí města, trenéru 
panu Zdeňku Buřikovi za dlouholetou 
práci s mládeží.

A jak se hrálo:

Skupina A – starší přípravka

Adamov - TJ MCV Brno 3:0
Slatina - Bohunice 1:0
Adamov - Slatina 1:2
Bohunice -TJ MCV Brno 0:4
Adamov - Bohunice 2:1
Slatina - TJ MCV Brno 0:0

Skupina B – mladší přípravka
Slatina - Bohunice 0:2
Adamov - TJ MCV Brno 5:0
Bohunice - TJ MCV Brno 6:1
Adamov - Slatina 5:0
Slatina - TJ MCV Brno 3:0
Adamov - Bohunice 4:1

Tabulka turnaje starších přípravek
1. SK Slatina 3 2 1 0 3:1 7
2. TJ Spartak Adamov 3 2 0 1 6:2 6
3. TJ MCV Brno 3 1 1 1 4:3 3
4. Tatran Brno-Bohunice 3 0 0 3 1:7 0

Tabulka turnaje mladších přípravek
1. TJ Spartak Adamov 3 3 0 0 14:1 9
2. Tatran Brno-Bohunice 3 2 0 1   9:5  6
3. SK Slatina 3 1 0 2   3:7  3
4. TJ MCV Brno 3 0 0 3 1:14 0 

Blahopřejeme k výbornému umístě-
ní a přejeme dobré výkony i na dalších 
sportovních akcích a v soutěžích.
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Věrná garda pod vedením Elišky Nová-
kové.

Sletové Brno 2004
Dne 6. června 2004 pořádala Sokol-

ská župa dr. Jindry Vaníčka a Sokolská 
župa Jana Máchala pod záštitou kraj-
ského hejtmana Ing. Stanislava Juránka 
a primátora města Brna Petra Duchoně 
Sletové Brno.

Z Adamova se ho zúčastnily dvě 
složky. Ženy pod vedením starostky TJ 
Sokol Adamov Lenky Wellové a Věrná 
garda pod vedením cvičitelky Elišky 
Novákové. Ženy se předvedly ve dvou 
stadiónových skladbách. V Moravské 
besedě (ženy a muži) a ve skladbě 

„Obruče“. Věrná garda zacvičila skladbu 
Sokolská cvičební hodina, jejíž autor-
kou je cvičitelka Máchovy župy Helena 
Rašínová. Po zacvičování skladby jí byla 
předána kytice.

Všechny skladby, ať už je cvičili žáci 
nebo nejmladší žactvo, žákyně a do-
rostenky, dorostenci a muži, žactvo 
a dorost, ženy, Věrná garda, ženy a mu-
ži, byly velmi pěkné a vyzařovala z nich 
radost z pohybu. Nejpůsobivější však 
byla skladba žen Můj domov s hudbou 
Antonína Dvořáka. Autorkou cvičení je 
náčelnice České obce sokolské Jarina 
Žitná. V minulém roce obdržela od ČOS 
zlatou medaili.

Jindřiška Pokorná
Vzdělavatelka TJ Sokol Adamov

KOSMETICKÉ SLUŽBY – NAĎA ŠEVČÍKOVÁ
Adamov, U Kostela 2 – odběrní místo Oriflamu

- ošetření všech typů pleti 
- celková kosmetika 
- trvalá na řasy 
- barvení řas a obočí 
- formování obočí 
- epilace voskem 

- modeláž nehtů 
- lakování a zdobení nehtů 
- P.Shine – japonská manikúra
- redukce postavy pomocí 

myostimulátoru 

Nová kosmetika LE CHATON - přírodní kosmetika s látkami získanými 
z mořských řas, planktonu, syrovátky a tvarohu. Obsahuje výtažky z bylinek, 
vápník, draslík, hořčík. Vitamínové koncentráty, výživné želatinové kapsle, 
které zabraňují stárnutí pleti.

Pracovní doba PO – PÁ, dle objednání, tel. 606 877 685.

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.

Slova pro povzbuzení
Protože k prázdninám patří i cestová-

ní, poslechněme si jedno neskutečné vy-
právění o jednom takovém cestovateli. 

Ztroskotala výletní loď na širém 
moři. Ze všech pasažérů se zachránil 
jen mladý muž, jediný, který byl schop-
ný doplavat na nedaleký opuštěný 
ostrov. Vyčerpaný se doplazil na břeh. 
Jakmile se vzpamatoval, začal přímo 
zuřit a ve svých modlitbách spílal 
Bohu za neštěstí, které jej potkalo. Po 
několika dnech se však uklidnil a do 

modliteb dokázal přidat i poděkování 
za záchranu. Zjistil, že při troše úsilí 
najde na ostrově i obživu. Zakrátko si 
vybudoval dřevěnou chýši, našel vodu 
i jedlé plody. Po nějakém čase jej však 
potkala zvláštní událost. Od ohně se 
poryvem větru vznítila chatrč, od ní 
chytl porost, takže za několik málo mi-
nut lehlo popelem prakticky vše, co na 
ostrově měl a co mu umožňovalo pře-
žít. Muž prožil šok. Všechno je navždy 
ztracené, jednou smrti unikl, podruhé 

už neuteče. S hrůzou sledoval tu zkázu 
a začal opět spílat Bohu, až se vyčerpá-
ním zhroutil. Netrvalo však dlouho a ke 
břehu přirazil záchranný člun a odvezl 
trosečníka na palubu nákladní lodi. 
Jakmile se vzpamatoval, první, na co se 
ptal kapitána, bylo, jak jej objevili, když 
trasy lodí vedou přece daleko odsud. 
Kapitán mu překvapeně odpověděl: 

„Vždyť jste nám přece dával kouřové 
signály, ne?“ A muž omdlel, tentokrát 
radostí. A když se probral, dokázal do 
svých modliteb přidat Bohu nejen po-
děkování, ale i omluvu… 

Jiří Kaňa
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Plnění rozpočtu Adamova za rok 2003 v tis. Kč
PŘÍJMY: 68 690,37

A. Vlastní příjmy (třída 1,2,3) 35 569,59

Třída 1 - Daňové příjmy 28 625,68
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5 958,39
1112 daň z příjmů FO ze SVČ 2 207,59
1113 daně z příjmů FO z kapit. výnosů 372,65
1121 daň z příjmů PO 6 334,51
1211 daň z přidané hodnoty 9 779,13
1335 poplatky za odnětí lesní půdy 8,31
1337 poplatek za komunální odpad 1 911,51
1341 poplatek ze psů 91,83
1343 poplatek za užívání veřejn. prostranství 53,30
1344 poplatek ze vstupného 1,54
1345 poplatek z ubytovací kapacity 95,35
1347 poplatky za provozovaný výher.automat  530,24
1351 odvod výtěžku provozování loterií 216,68
1361 správní poplatky 403,05
1511 daň z nemovitostí 661,60

Třída 2 - Nedaňové příjmy 6 409,68
2460 splátky půjček od obyvatelstva 769,25
§ 1012  Podnikání a restrukt. v zemědělství 19,94
§ 2140  Vnitřní obchod, služby a turismus 80,39
§ 2212  Silnice 11,32
§ 2321  Odvádění a čištění odpadních vod 651,13
§ 3111  Předškolní zařízení 33,11
§ 3141  Školní stravování 13,34
§ 3341  Rozhlas a televize 23,48
§ 3419  Tělovýchovná činnost j.n. 0,22
§ 3611  Programy podpory individ. bytové výst. 22,15
§ 3612  Bytové hospodářství 1 763,83
§ 3613  Nebytové hospodářství 2 407,97
§ 3631  Veřejné osvětlení 7,68
§ 3632  Pohřebnictví 155,14
§ 3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 41,11
§ 3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 104,93
§ 4314  Pečovatelská služba 70,21
§ 5311  Bezpečnost a veřejný pořádek 33,85
§ 5512  Požární ochrana - dobrovolná část 20,00
§ 6171  Činnost místní správy 94,26
§ 6310  Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací 79,26
§ 6409  Ostatní činnost j.n. 7,11

Třída 3 - Kapitálové příjmy 534,23
§ 3613  Nebytové hospodářství 500,00
§ 3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 31,97
§ 6171  Činnost místní správy 2,26

B. Přijaté dotace (třída 4) 33 120,78
4111 neinv. přij. dotace z všeob.pokl.spr. SR 114,00
4112 neinv. přij. dotace ze SR v rámci SDV 6 902,20
4116 ost. neinvestiční přijaté dotace ze SR 142,00
4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů 16 789,69
4129 ost. neinv. přijaté dotace od rozp.úz.úr. 71,15

4213 inv. přijaté dotace ze státních fondů 8 791,74
4216 ostatní investiční přijaté dotace ze SR 310,00

FINANCOVÁNÍ: 2 216,47
8115 změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ 1 621,35
8123 dlouhodobé přijaté půjčky 796,00
8124 uhrazené splátky dlouhod. přijat.půjček -825,09
8228 aktivní dlouhod. operace řízení likvidity 500,00
8901 oper.z pen.účtů organ. bez char. P a V 124,21

VÝDAJE: 70 906,84
§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat 0,67
§ 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus 105,76
§ 2212 Silnice 1 764,27
§ 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 841,48
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 539,88
§ 2310 Pitná voda 1,94
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 11 346,85
§ 3111 Předškolní zařízení 5 264,15
§ 3113 Základní školy 13 568,69
§ 3141 Školní stravování 2 548,00
§ 3143 Školní družiny a kluby 1 264,00
§ 3299 Záležitosti vzdělávání a výzkumu j.n. 109,00
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 907,35
§ 3341 Rozhlas a televize 379,66
§ 3399 Sbor pro občanské záležitosti 342,55
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 711,64
§ 3541 Prevence před drog.,alk.,nikot.a j.návyk. 30,00
§ 3611 Programy podpory indiv. bytové potřeby 1 385,89
§ 3612 Bytové hospodářství 1 336,32
§ 3613 Nebytové hospodářství 2 091,34
§ 3631 Veřejné osvětlení 1 055,48
§ 3632 Pohřebnictví 402,84
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 901,31
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 391,01
§ 3743 Rekultivace půdy po skládkách odpadů 33,60
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 648,15
§ 4174 Dávky sociální péče pro staré občany 137,66
§ 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti 3 866,60
§ 4176 Dávky sociální péče pro soc. vyloučené 37,57
§ 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 738,96
§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 274,00
§ 4186 Příspěvek na individuální dopravu 84,00
§ 4314 Pečovatelská služba 885,91
§ 5212 Ochrana obyvatelstva 9,00
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 325,98
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 654,99
§ 6112 Zastupitelstva obcí 1 543,28
§ 6114 Volby do parlamentu ČR 60,16
§ 6171 Činnost místní správy 6 880,10
§ 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací 237,55
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 81,23
§ 6409 Ostatní činnost j.n. 118,02
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Obecně závazná vyhláška Města Adamova č. 1/2004
O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově

Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 24.6.2004 podle § 84 odst. 2 písm. i) a § 10 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závaznou vyhlášku Města Adamov o udržování čistoty a pořádku ve městě 
Adamově. 

Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení čistoty a pořádku ve městě a k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku spočívající v omezujících opatřeních při užívání 
veřejně přístupných míst, stanovuje podmínky pro užívání plakátovacích ploch na veřejných 
prostranstvích ve vlastnictví obce, podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků.
1.2 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
Udržování čistoty a pořádku veřejných prostranství a objektů

V zájmu zachování bezpečnosti, čistoty a pořádku je na veřejném prostranství) nebo ve 
veřejně přístupných objektech zakázáno :
a) odhazovat odpadky, 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,
d) vytvářet zkratky chozením mimo vyhrazené cesty,
e) poškozovat nebo odstraňovat bez příslušného povolení městského úřadu porosty veřejné 

zeleně.

Článek 3
Užívání veřejného prostranství

3.1. 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. 
3.2. 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 odboru ekonomicko-majetkového 
a stavebního městského úřadu v Adamově a po zaplacení poplatku stanoveného dle 
vyhlášky o místních poplatcích. Za souhlas se považuje uzavření smlouvy s uživatelem. 
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3.3 Krátkodobě umístit zařízení sloužící k poskytování služeb, prodejní nebo reklamní 
zařízení, lze na vyhrazených místech po zaplacení poplatku. Vyhrazeným místem je plocha 
na Opletalově ulici po stranách autobusové zastávky mezi obchody. 
3.4 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. 
3.5 Ustanoveními odstavce 1,2,3 a 4 nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy 
týkající se stavebního práva a pozemních komunikací a živnostenského podnikání.

Článek 4
Odpovědnost za čistotu

Po ukončení užívání veřejného prostranství a zařízení obce sloužícího potřebám veřejnosti, 
a to v majetku obce, nebo při jeho znečistění je uživatel povinen neprodleně jej uvést 
do původního stavu, za dodržení všech hygienických předpisů a předpisů pro ochranu 
životního prostředí.

Článek 5
Omezující opatření k ochraně při užívání veřejně přístupných míst

5.1 Za činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na veřejných prostranstvích ve 
městě Adamově, se považují:

a) žebrání,
b) provozování hazardních her,
c) hlasitý křik osob, déletrvající hlasité štěkání psů, hlasité pouštění hudby takovým 

způsobem, že je slyšitelné v okolních budovách při zavřených oknech.
5.2 Činnosti uvedené v odst. 5.1 písm. a) až b) jsou zakázány na těchto místech:

a) na zastávkách autobusové dopravy a v okruhu 100 m od nich,
b) u zdravotního střediska, školních zařízení, domu s pečovatelskou službou, kostela 

a obou hřbitovů, a v okruhu 100 m od těchto zařízení.
5.3 Činnosti uvedené v odst. 5.1 písm. c) jsou zakázány na veřejně přístupných místech 
v obytných zónách města, tj. na ulicích, kde jsou v okruhu 100 m od místa hluku bytové 
nebo rodinné domy.

Článek 6
Městské plakátovací plochy a jejich užívání

6.1 Městské plakátovací plochy jsou stanoveny následovně: 
a) Výtah na Komenského ulici č.1,
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.



14 15

6.2. Užívat plakátovací plochy je dovoleno pouze se souhlasem Městského úřadu 
v Adamově po zaplacení poplatku. Souhlas vydá podatelna Městského úřadu a je vyjádřen 
otiskem razítka Města Adamova na materiálech určených k výlepu. Vlastní výlep poté 
provede Městský úřad nebo je proveden svépomocí, žádá-li o to vlastník plakátů. 
6.3 Maximální rozměr vylepovaných materiálů je stanoven ve standardním formátu A2. 
6.4. Plakáty a obdobné materiály nesmí být umístěny na majetku města mimo plochy 
vyhrazené v odstavci 6.1. 

Článek 7
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků

7.1 Pořadatel nebo provozovatel veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního 
podniku, nebo taneční zábavy či diskotéky (dále jen veřejnosti přístupný podnik) je 
povinen oznámit svůj záměr písemně Městskému úřadu Adamov 5 pracovních dnů před 
jeho konáním, a to i v případě, že nebude vybíráno vstupné. 
7.2 V písemném oznámení musí být uvedeno jméno (název) a adresa (sídlo) pořadatele, 
obsahové zaměření, místo a čas pořádání, očekávaný počet účastníků, identifikace osoby 
odpovědné za zajištění pořadatelské služby. Oznamovací povinnost stanovená vyhláškou 
o místních poplatcích není tímto ustanovením dotčena. 
7.3 Uvnitř stavby lze veřejnosti přístupný podnik pořádat jen tehdy, je-li stavba k tomu 
účelu kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu určena. 
7.4 Bude-li se oznámený, veřejnosti přístupný podnik konat v části obce, kde je stanoveno 
ukončení veřejné produkce hudby dle článku 8 této vyhlášky, je pořadatel povinen tuto 
dobu dodržet. 
7.5 V případě nesplnění závazných podmínek může Městská policie Adamov jako orgán 
obce a jako ochránce veřejného pořádku, veřejnosti přístupný podnik přerušit a ukončit. 
Tím není odpovědnost pořadatele či provozovatele za porušení této vyhlášky dotčena. 

Článek 8
Opatření k ochraně občanů před hlukem 

8.1 Konec veřejné produkce hudby, čímž se rozumí veřejnosti přístupné sportovní a kulturní 
podniky, veřejné hudební produkce v podobě živé i reprodukované hudby (zejména taneční 
produkce, podniky lidové zábavy, taneční zábavy, plesy, diskotéky, pouštění hudby 
k poslechu), které jsou provozovány mimo budovu, se pro území města Adamov v obytných 
zónách stanovuje do 22.00 hodin, v uzavřené budově do 02.00 hodin. 
8.2 Na územích města, na kterých je provozována restaurační zahrádka, je za účelem 
zajištění veřejného pořádku stanoven konec jejich činnosti jednotně do 22.00 hod. 
8.3 Ulice stanovené pro potřeby bodu 8.1:

- Družstevní, Neumannova, Opletalova, Ronovská, Sadová, Komenského, Pod Horkou. 
8.4 Výjimku k pořádání akci celoměstského významu může povolit Rada města Adamova.
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Článek 9
Venčení a pohyb psů na veřejně přístupných místech

9.1 Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata na dětská pískoviště, na koupaliště, na 
hřbitovy a na školní hřiště.
9.2 Venčení a pohyb psů na frekventovaných místech jsou možné pouze s použitím vodítka, 
jehož délka umožní ovladatelnost psa, bez vodítka pouze s náhubkem. Osoba venčící psa je 
povinna mít psa pod neustálým dohledem. 
9.3 Není-li osoba, kterou pes doprovází, schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či 
zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka je povinna použít současně s vodítkem 
i náhubek.
9.4 Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.
9.5 Tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké při výkonu 
činnosti, k níž jsou vycvičeni.
9.6 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
Kontrolní činnost

Dodržování této vyhlášky kontrolují strážníci Městské policie Adamov.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

12.1 Za porušení obecně závazné vyhlášky lze uložit pokutu dle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších přepisů.
12.2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Adamova č.20/2002 O udržování čistoty 
a pořádku ve městě Adamově.


