
ADAMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2005

Hněvala bych sa já
na svého galána,
kdyby nepostavil
jedlového mája.

Májíčku zelený,
jenom neopadni,
moja věrná lásko,
jenom mně nezvadni!

Z Valašska
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V rámci projednávání rozpočtu

na rok 2005 bylo zastupiteli roz-

hodnuto sloučit pod jednu organi-

zaci všechny mateřské školy spolu

se základní školou. Výsledným

usnesením k tomuto sloučení do-

chází od 1. 4. 2005 na rozdíl od

původně plánovaného data 1. 7.

2005. Nyní usilovně probíhají čin-

nosti vedoucí k převodu práv a po-

vinností původních subjektů na no-

vý. Většina věcí se však týká pou-

ze organizačních a právních věcí,

v docházce dětí do mateřinek se

změny neprojevují. Fungování no-

vé organizace s názvem Základní
škola a mateřská škola Adamov,
příspěvková organizace, bude

mít za následek úsporu několika

set tisíc korun v rozpočtu města.

Rozpočet byl sice schválen

jako vyrovnaný, avšak za cenu sní-

žení požadovaných výdajů pod

hranici únosnosti, a to na všech

stranách. Výdaje se drasticky sni-

žovaly všude – školství, městská

policie, městský úřad, opravy

a údržba města, městský rozhlas,

činnost zastupitelstva, údržba ze-

leně a další, jejichž výčet by byl

dlouhý. Zastupitelé města v polo-

vině roku zhodnotí skutečně do-

sažené příjmy a reálné čerpání

sníženého rozpočtu a pravděpo-

dobně přistoupí k jeho úpravě.

Schváleny byly tři obecně zá-

vazné vyhlášky, jejichž úplná zně-

ní postupně uveřejníme v jednotli-

vých číslech zpravodaje. Vyhláš-
ka „o poplatku za odpad“ prošla

pouze drobnými změnami vyžáda-

nými Krajským úřadem v Brně při

poukázání na chyby. Stejně tak by-

la změněna vyhláška o čistotě,

avšak její upravené znění v soula-

du se zákonem přinese mimo jiné

znovu nepříjemnosti občanům mě-

sta bydlícím v blízkosti restaurač-

ních zahrádek. Muselo být vypuš-

těno ustanovení o konci jejich pro-

vozní doby. Bude-li docházet

k rušení nočního klidu, mohou být

postiženy pouze konkrétní osoby,

které se tak chovají, nikoliv majite-

lé zahrádek, kteří již nemají povin-

nost uzavírat ve stanovenou dobu.

Nově byl zastupitelstvem schválen

Požární řád města. Upozorňuji na

povinnost hlásit spalování mož-

ných věcí příslušným orgánům ve

vyhlášce jmenovaným.

Pravidla pro udělování fi-
nančních darů pro přímou pod-
poru sportu a tělovýchovy
v Adamově byla schválena s tím,

že stanovují rovné podmínky spor-

tovním organizacím pro získání fi-

nancí ze strany města, zejména

na pořádání akcí pro občany. Pra-

vidla budou k dispozici na interne-

tových stránkách města, stejně

jako ostatní schválené materiály.

A další informace:

– schválen projekt II. etapy rege-

nerace panelového sídliště Horka,

pro zájemce je k nahlédnutí v kan-

celáři správy majetku MěÚ Adamov,

– schválena výroční zpráva Měst-

ské policie Adamov,

– schválena výroční zpráva JSDH

(obě k nahlédnutí na internetu),

– byla podána žádost o dotaci na

opravu skály Mírová,

– ze strany Českých drah byly slí-

beny opravy nádraží Adamov

a Adamov zastávka

– nadále probíhají jednání o pře-

vzetí cesty na Útěchov od Mende-

lovy zemědělské a lesnické univer-

zity do majetku Jihomoravského

kraje,

– předložena koncepce dlouhodo-

bého výhledu činnosti nové pří-

spěvkové organizace Sportovní

zařízení města Adamova.

Miroslava Svědínková, DiS,
tajemnice MěÚ

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
z jednání zastupitelstva města dne 31. 3. 2005

UPOZORNĚNÍ
1. splátka místních poplatků byla splatná dne 31. 3. 2005

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za pro-

voz systému shromaž�ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů na rok 2005,

aby tak učinili co nejdříve. V případě nezaplacení poplatku včas a ve

správné výši může být poplatek vyměřen platebním výměrem a zvýšen

správcem poplatku až na trojnásobek.
Pro bezhotovostní úhrady místních poplatků na účet města

č. 19-1360055309/0800 slouží následující symboly:

Pes: variabilní symbol = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci po-

platníka, specifický symbol = 1341002005

Komunální odpad: variabilní symbol = rodné číslo poplatníka (slouží

k identifikaci poplatníka, specifický symbol = 1337002005

Odbor ekonomicko-majetkový a stavební

V pondělí
30. května 2005

bude pokladna MěÚ
otevřena do 16.00 hod.

Městská doprava
v Adamově bude
začleněna do IDS

V minulém roce vznikl integro-

vaný dopravní systém. Město Ada-

mov se stalo jeho součástí, mimo

MHD. Poslední zasedání zastupi-

telů města rozhodlo, že od letoš-

ního července bude do systému

začleněna i městská hromadná

doprava.

Pro občany by mělo být začle-

nění městské hromadné dopravy

do IDS výhodou. Například, inte-

grovaná jízdenka v ceně 19 Kč,

zakoupená v Brně, je pro občana

použitelná nejen pro cestu vlakem,

ale lze ji ještě využít pro přepravu

autobusem z nádraží domů a ne-

ní třeba platit dalších 6 Kč za jed-

norázovou jízdenku na autobus

v Adamově. S tarify jízdného pro

integrovaný dopravní systém bu-

dou občané seznámeni v červno-

vém čísle zpravodaje. Cena jed-

norázové jízdenky pro cestu po

Adamově zůstane zachována ve

výši 6 Kč.

Vzhledem k tomu, že jízdní řád

autobusové hromadné dopravy byl

vytvářen již s ohledem na začle-

nění do IDS tak, aby autobusy

navazovaly na příjezdy a odjezdy

vlaků, k žádným podstatným úpra-

vám nedojde. Smlouva se stávají-

cím dopravcem, zajiš	ujícím pře-

pravu ve městě, zůstane rovněž

zachována.        Odbor EMS
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V sobotu dne 9. dubna 2005

proběhlo na Městském úřadě ví-

tání občánků.

Do života byly přivítány tyto děti:
12.10. Lucie Lunerová

Ronovská 4

19.10. Marco Unčík

Komenského 6

23.10. Amálie Dudová

Blažkova 5

30.10. Matěj Pyšný

Komenského 7

6.11. Sabina Růžičková

Petra Jilemnického 23

27.11. Marek Večeře

Petra Jilemnického 5

7.12. Vít Doupovec

Sadová 8

10.1. Charlotte Mitríková

Sadová 17

5.2. Veronika Jakusidisová

Plotní 12

11.2. Filip Nezval

Fibichova 16

Blahopřejeme:
1. 4. Růžena Svobodová

75 roků, P. Jilemnického 16

14. 4. Anneliese Pařízková

83 roky, P. Jilemnického 14

16. 4. Ilona Buchtová

75 roků, Opletalova 38

18. 4. Ing. Jiří Pavíza

70 roků, Hybešova 18

20. 4. Jiřina Kozohorská

80 roků, Pod Horkou 10

21. 4. Věra Zedníková

70 roků, Komenského 23

22. 4. Marie Bezděková

81 rok, Opletalova 30

24. 4. Jiří Blažek, 81 rok

Petra Jilemnického 6

24. 4. Helena Zdražílková

80 roků, Tererova 4

27. 4. Jarmila Lachmanová,

75 roků, Komenského 11

28. 4. Jan Volf

85 roků, Opletalova 32

29. 4. Jiří Kička

75 roků, Sadová 19

Blahopřejeme k sňatku:
9. 4. Radim Kratochvíl

Jana Severinová

Úmrtí:
17. 2. Ivan Veselý, roč. 1942

Družstevní

5. 3. Miloslav Sáňka, roč. 1926

Údolní

11. 3. Františka Puková

roč. 1919, Komenského

30. 3. Marie Jüthnerová

roč. 1928, Blažkova

SVOZOVÉ DNY
Svoz odpadu z domácností

V letošním roce v našem městě proběhne svoz velkoobjemové-

ho odpadu, odpadu z údržby veřejné zeleně a nebezpečného odpa-

du od občanů města Adamova novým způsobem. Odpad budou

občané odkládat v určenou dobu a místo přímo do kontejnerů, které

budou přistaveny dle níže uvedených termínů a hodin:

Adamov I:
Čtvrtek 5. května 2005 od 15.00 do 19.00 hod.
I. stanoviště: horní parkoviště na ulici Sadová

II. stanoviště: parkoviště pod obchodním domem ulice Sadová

Pátek 6. května 2005 od 15.00 do 19.00 hod.
I. stanoviště: ulice Komenského u bezbariérového přístupu

II. stanoviště: ulice Komenského pod základní školou

Sobota 7. května 2005 od 9.00 do 11.00 hod.
I. stanoviště: ulice Pod Horkou u garáže MÚ Adamov

II. stanoviště: ulice Osvobození pod bytovým domem č. 13

Sobota 7. května 2005 od 12.00 do 14.00 hod.
I. stanoviště: ulice Plotní budova č. 91 – u vjezdu ke garážím

II. stanoviště: ulice Mírová – chodník před bytovým domem

Čtvrtek 12. května 2005 od 15.00 do 19.00 hod.
I. stanoviště: P. Jilemnického – u stání na kontejnery uprostřed ulice

II. stanoviště: ul. Dvořákova – vjezd do ulice

Pátek 13. května 2005 od 15.00 do 19.00 hod.
I. stanoviště: parkoviště na ul. Neumannova

II. stanoviště: ulice Družstevní – uprostřed parkoviště

Sobota 14. května 2005 od 9.00 do 12.00 hod.
I. stanoviště: ulice Hybešova u autobusové zastávky

II. stanoviště: ulice Fibichova

Svozové dny nejsou určeny pro odložení směsného komunální-

ho odpadu z domácností, ani pro odložení skleněných lahví nebo

PET lahví (k tomu jsou určeny nádoby na komunální a tříděný od-

pad). Žádáme občany, aby respektovali uvedený termín svozu.

V případě, že občané nevyužijí vyhlášeného svozového dne, je

třeba odpad zavézt na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s. r. o., Kolonie

302, a to každý pracovní den od 6.30 – 18.00 hodin.

Upozorňujeme občany, že je zakázáno ukládat části vybouraných

bytových jader včetně stavební sutě ke kontejnerům. Tento odpad je

možno uložit za úhradu na výše uvedeném sběrném dvoře.
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ZEPTALI JSME SE:

Mnozí občané ani neví, že tato
komise pracuje. Můžete nám ji
proto představit?

Pokud se nemýlím, tak fond roz-

voje bydlení vznikl na základě po-

skytnuté návratné finanční půjčky

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

už v roce 1997 a z počátku byl vy-

užíván velmi málo. Od roku 2003,

na základě úvěru ze Státního fon-

du rozvoje bydlení, čerpají občané

i právnické osoby, díky rostoucímu

zájmu o tuto pomoc, návratné fi-

nanční prostředky taktéž z fondu

oprav a modernizací bytů. Předse-

dou komise jsem druhé volební ob-

dobí a na její práci se v současné

době aktivně podílejí Mgr. Helena

Bayerová (KSČM), PharmDr. Jana

Novotná (KDU–ČSL) a odbornice

pro oblast financování i stavebnic-

tví z řad vedoucích pracovníků

MÚ v Adamově Ing. Zora Krčová

a paní Iveta Henková, na kterých

stojí i tíha nezbytně nutných admi-

nistrativních úkonů.

Co je hlavní náplní činnosti ko-
mise?

Oba fondy vznikly v zájmu zlep-

šení úrovně bydlení, životního pro-

středí a vzhledu města a z tohoto

základního hlediska jsou posuzo-

vány všechny žádosti i realizova-

né rekonstrukce a stavební úpra-

vy. Je sestavován a aktualizován

pořadník žadatelů, posuzována

úplnost potřebné dokumentace

i záruka návratnosti finančních pro-

středků, protože jen ta vytváří

městu další prostor pro poskyto-

vání půjček i v budoucnu. Z toho-

to pohledu mohu konstatovat, že

jsme zatím nemuseli, jako členové

komise, navrhovat žádná restrik-

tivní opatření vůči případným dluž-

níkům. Už druhé volební období

se scházíme k jednáním minimál-

ně pět až šestkrát do roka a čas

od času doporučujeme radě měs-

ta i úpravy účelu použití půjček

v zájmu odstranění zbytečných

překážek k uspokojení poptávky

a ta je pak postoupena ke schvá-

lení v zastupitelstvu města.

Jak jsou tyto možnosti využívá-
ny?

Z fondu rozvoje bydlení byly do

současnosti poskytnuty fyzickým

osobám padesát dvě půjčky, spo-

lečenstvím vlastníků pět a Městu

Adamov jedna. Sečteme-li jednot-

livé finanční částky, dostaneme se

k hodnotě 3 270 tisíc Kč. Z fondu

oprav a modernizací bytů zřízené-

ho až na podzim roku 2002 bylo

vyčerpáno celkem 2,5 milionu Kč

osmnácti jednotlivci, jedenácti

společenstvími vlastníků a jednou

opět městem na výměnu oken

v obecním obytném domě na ulici

Osvobození 10. Přitom z tohoto

fondu lze pokrývat půjčkou maxi-

málně padesát procent nákladů

na akci.

Posledně jmenovaný fond je

dokonce tohoto pololetí prakticky

vyčerpán a u dříve vzniklého se

krátí lhůta splatnosti do roku 2007,

protože půjčka městu musí být vrá-

cena výše jmenovanému minister-

stvu.

V březnu schválilo zastupitel-
stvo města rozpočet na rok 2005.
Dotýká se i finančních prostřed-
ků z fondu rozvoje bydlení?

Oba fondy jsou vedeny na sa-

mostatných účtech a zastupitelstvo

v podstatě upravuje podmínky

čerpání jednak vyhláškou a u no-

vějšího prováděcí směrnicí. Fondy

se osvědčily, a tak předpokládám,

že Město Adamov požádá v nej-

bližší době o další finanční pro-

středky Státní fond rozvoje bydle-

ní v Olomouci. Úroky získané z půj-

ček, včetně včasného splácení,

vytvářejí předpoklady pro zacho-

vání této pomoci i v nadcházejí-

cích letech.

Můžete občanům předat nějaká
doporučení?

Nové žadatele můžeme v ná-

vaznosti na výše uvedené skuteč-

nosti uspokojit nejdříve v druhém

pololetí tohoto roku, ale v každém

případě doporučuji všem zavčas

a odpovědně připravit potřebnou

dokumentaci k žádosti o účelovou

půjčku, protože neúplně připrave-

né materiály bývají příčinou mnoh-

dy zbytečného odkladu poskytnu-

tí potřebných financí. Podrobnější

informace vždy rády poskytnou

Ing. Zora Krčová a paní Iveta Hen-

ková.

MGR. MIROSLAVA KUČERY,

předsedy výběrové komise na použití

finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení

KAM S NIMI?
Vážení občané, každým dnem

mizejí nenávratně předměty doku-

mentující život minulých generací.

Končí na skládkách, ve starém že-

leze, stávají se předmětem nejrůz-

nějšího obchodování apod. Mu-

zeum Blansko se na Vás obrací

s prosbou o spolupráci při jejich

získávání do muzejních sbírek,

kde by zůstaly zachovány i příštím

generacím. Jedná se především

o nejrůznější staré výrobky (i po-

škozené) z dekorativní i užitkové

litiny (Muzeum Blansko se mimo

jiné specializuje na blanenskou

uměleckou litinu), zemědělské či

řemeslnické nářadí, staré předmě-

ty denní potřeby, jako např. kuchyň-

ské nádobí, dále dobové fotogra-

fie či dokumenty (především ty, kte-

ré mají vztah k regionu), nábožen-

ské předměty, starý nábytek, olo-

mučanskou keramiku apod. Uví-

táme jakoukoliv informaci o těchto

předmětech a kontakty na jejich

majitele, kteří se jich chtějí zbavit.

Kontaktní adresa: Muzeum Blan-

sko, Zámek 1, 678 26 Blansko,

Mgr. Pavel Koš	ál, Mgr. Lenka Li-

kavčanová, Mgr. Břetislav Bezděk

tel.: 516 417 221, 516 418 781

fax 516 418 780,

e-mail: muzeum@blansko.cz

e-mail: bezdek@blansko.cz
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Informace o změně provozu
lékařské služby první pomoci

na pracovišti LSPP Blansko od 1. dubna 2005

Informace o změně provozu
lékařské služby první pomoci

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 17.2.2005 o snížení dotace

obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské služby první pomoci dochází od 1. dubna 2005

k redukci provozní doby LSPP v Blansku a k některým dalším změnám v zajištění přednemocniční péče.

1. Změna provozní doby LSPP v Blansku:

Telefon Všední dny Soboty, neděle, svátky

LSPP všeobecná 516 527 870    17.00 – 22.00 h 8.00 – 22.00 h

LSPP pro děti a dorost 516 527 872 – 8.00 – 18.00 h

2. Lékárenská pohotovostní služba v lékárně PharmDr. Jitky Navrkalové na poliklinice Ne-

mocnice Blansko se mění ve stejném rozsahu jako LSPP, tedy denně do 22.00 hod.

3. V době mimo ordinační hodiny LSPP a lékárny v Blansku jsou tyto služby zajiš	ovány na pracovištích

v Brně:

Soboty, neděle,

Adresa Telefon Všední dny svátky

LSPP Úrazová nemocnice Brno 545 538 538 17.00 – 7.00 h Nepřetržitě

všeobecná Ponávka 6, Brno

Poliklinika akademika

LSPP O. Teyschla (tzv. Bílý dům), 542 216 511

pro děti Centrum dětských odborných 533 302 396 16.00 – 7.00 h Nepřetržitě

a dorost zdravotnických služeb Brno, p.o. 533 302 236

Žerotínovo náměstí 4/6, Brno

Lékárenská Lékárna Na Kobližné 542 212 110

pohotovostní Kobližná 7, Brno 542 216 388 Nepřetržitě

služba Lékárna K.E.I. pharma s. r. o.

Koliště 47, Brno  545 424 811 Nepřetržitě

4. Chirurgická ambulance Nemocnice Blansko zajiš	uje ambulantní ošetření úrazů a chi-

rurgických onemocnění. Provozní doba je nadále beze změny, tedy nepřetržitá.

5. Zdravotnická záchranná služba Blansko, p.o. zajiš	uje výjezdovými skupinami rychlé

lékařské pomoci (RLP) nebo rychlé zdravotnické pomoci (RZP) odbornou neodkladnou přednemocnič-

ní péči, která je definována jako péče o postižené na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění,

během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení, po-

skytovaná při stavech, které:

a) bezprostředně ohrožují život postiženého;

b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti;

c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny;

d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest;

e) působí změny chování a jednání postiženého,ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

Z této definice vyplývá, že výjezdové skupiny RLP/RZP nemohou nahrazovat práci LSPP.

6. Operační středisko ZZS Blansko, p.o. přijímá tísňové výzvy a podává infor-
mace na těchto telefonních číslech:
– tísňové výzvy: 155
– ostatní: 516 527 811, 516 527 888, 516 527 800, 516 527 801.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE

Pozvánka na výstavu

úplně jedno. Za takové hrubé po-

rušení zákona o provozu na po-

zemních komunikacích může být

podle přestupkového zákona ulo-

žena pokuta až do výše 5. 000 Kč.

Strážníci při projednávání přestup-

ku také k tomuto přihlédli a řidiči

uložili blokovou pokutu 2. 000 Kč.

V ranních hodinách hlídka

strážníků obdržela telefonické

oznámení z MÚ Adamov, že po

městě pobíhá psychicky nemocný

M. H., který pravděpodobně utekl

z psychiatrické léčebny. Po prově-

ření oznámení strážníci zjistili, že

muž opravdu svévolně opustil psy-

chiatrickou léčebnu. Proto byl na

žádost lékaře strážníky zadržen

a převezen zpět do léčebny.

Robert Nedorost
vedoucí strážník MP Adamov

Opakovaně nechala M. T. vol-

ně pobíhat svého psa bez náhub-

ku na frekventovaném veřejném

prostranství města. Protože byla

značně podnapilá a nebyla schop-

na se sama o psa postarat a svým

jednáním narušovala veřejný po-

řádek, byla strážníky na doporu-

čení lékaře převezena na protial-

koholní záchytnou stanici v Brně.

O psa se strážníci postarali do je-

jího propuštění. Vystřízlivěné ženě

psa strážníci vrátili, ale za spácha-

ný přestupek jí uložili pokutu v blo-

kovém řízení 1. 000 Kč.

Policií hledanému Z. P. se zalí-

bilo přespávání ve výtahové šach-

tě panelového domu. Při provádě-

ní preventivní kontroly šachty byl

hledaný muž strážníky a policisty

objeven, avšak zjevně po setkání

s ochránci zákona netoužil, proto

jako v akčním filmu vylezl po oplo-

cení šachty do prvního patra a dal

se na útěk. Po krátké honičce byl

ale strážníky polapen a předán po-

licistům.

Náměstí města si spletl s veřej-

nými záchodky alkoholem posilně-

ný M. V. a bez jakýchkoli zábran

zde močil před strážníky MP. Za

spáchaný přestupek proti veřejné-

mu pořádku od strážníků „vyfaso-

val“ pokutu v blokovém řízení 500

Kč.

Alkoholem posilněný a zábran

zbavený M. B. odhaloval na veřej-

nosti před strážníky své pozadí.

Úmyslné narušení veřejného po-

řádku a pokus o zesměšnění stráž-

níků však muže přišlo draho. Aby

dále nemohl tropit výtržnosti, byl

strážníky předveden na služebnu

MP k podání vysvětlení a projed-

nání přestupku. Na projevenou lí-

tost nad svým počínáním ale již

bylo pozdě. Za spáchaný přestu-

pek mu byla uložena bloková po-

kuta 1. 000 Kč.

Při provádění hlídkové činnos-

ti strážníci zjistili na vyhrazeném

parkovišti pro vozidla přepravující

osobu těžce postiženou neopráv-

něně zaparkované osobní vozidlo

31letého řidiče. Na přilehlém par-

kovišti bylo přitom dostatek jiných

volných míst k zaparkování vozi-

dla, ale bezohlednému řidiči to bylo

ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Cesta domů aneb
Návraty k sobě

Dramatizace básnické odysey

Benefiční představení
ve prospěch občanského

sdružení pro pomoc zdravot-
ně postiženým

Domov pro mne
Brno

Výpově� člověka úporně hledajícího

i bloudícího v labyrintu světa a

následně nalézajícího hodnoty, které

žádný zloděj nemůže vzít.

Autoři:

Luděk Svoboda a Miroslav Kučera

Hudba:

 Jan Urbánek, adamovský bohém

V hlavní roli poutníka, scénář, režie:

adamovský básník Miroslav Kučera

Láska:

Šárka Hallangová, taktéž z Adamova

Taneční variace:

Studenti Taneční konzervatoře Brno

Choreografie: Vladimíra Kartousová

Divadlo Barka
24. května 2005
v 19.00 hodin

Vstupné dobrovolné

Na realizaci pořadu se podílejí:

Grafex, spol. s r. o., tiskárna Adamov,

grafické studio Brno, Taneční konzer-
vatoř  Brno, Jiří Svěrák, nahrávací

studium Blansko a další přátelé
a příznivci nekonvenčního umění.

Slavnostní vernisáží bude

8. května v 16.00 hodin ve Spo-

lečenském centru Komenského 6

zahájena výstava prací Milivoje
Husáka. Výstava představí výběr

z jeho současných prací, zejména

z okruhu, v němž zpracovává téma

fenoménu světla. „Bílé“ obrazy

a kresby, strukturní a hmotné, ne-

postrádají jistou iluzívnost, která

do nových témat vplynula ze star-

ší, figurální tvorby. Obrazy „černé“

pracují se světlem samotným, s je-

ho odrazem na lesklé kresbě gra-

fitem na černé matové ploše. Zje-

vují jakoby z temnoty náhle vyvsta-

lé linie, tvary, vyzařování a slova,

která potvrzují paradoxní výroky

o světle z barokní emblematiky.

Na výstavě budou instalovány

také 2 velké kruhové obrazy z Hu-

sákovy loňské malířské instalace

DESET STUDEN v ambitu Santini-

ho kostela sv. Jana Nepomucké-

ho na Zelené hoře ve Ž�áru nad

Sázavou. Tento cyklus deseti ob-

razů reflektuje symbolické význa-

my stavby i symboliku studny. Tuto

instalaci zpřítomňuje také krátký vi-

deodokument.

Milivoj Husák, narozen 1950,

žije v Lelekovicích u Brna. Ve své

práci se v poslední době zabývá

zejména fenoménem světla (i od-

raženého i jeho absence), vztahem

„žhavosti“ a „vychladlosti“ hmoty ve

výtvarné metafoře, vztahující se

k otázkám lidského života. Ve své

tvorbě se také inspiruje podněty

z bohatého obrazového jazyka al-

chymie. Používá nemalířské ma-

teriály jako grafit nebo popel. Vedle

kresby a malby se věnuje tvorbě

sakrálních interiérů a scénografii

pro brněnské divadlo U stolu.

Milivoj Husák, Jaroslav Budiš

OBRAZY SVĚTLA
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Kuchyně našich babiček
Součástí školního projektu Do-

broty z Evropské unie byla i tema-

tická výstava, která se ve dnech

21.–23. března otevřela v prosto-

rách ZŠ na Komenského ulici

v Adamově.

Během března shromaž�ovali

žáci a učitelé vše, co naše babič-

ky a prababičky potřebovaly ve

svých kuchyních a domácnostech.

Na výstavě se tak sešla pěkná sbír-

ka starodávného nádobí a kuchyň-

ských „pomocníků“, o jejichž funk-

ci nemají dnes děti ani tušení.

Málokdo poznal máselnici, natož

lopatu na sázení chleba do pece

(většina dětí si myslela, že je to

velká vařečka). To hmoždíř měl

větší štěstí, zřejmě proto, že ho

mnozí znají jako dekoraci. Na dře-

věných „hambalkách“, známých

z lidové písně, visely krásně vyší-

vané ubrusy a ubrousky: doklad

toho, že naše babičky neuměly za-

hálet (a neznaly ani počítač a in-

ternet).

Část výstavní plochy byla vě-

nována kuchařským knihám a za-

jímavým rodinným receptům. Ko-

mu při prohlížení exponátů vyhlád-

lo, ten si mohl vybrat z kulinářských

lahůdek od M. D. Rettigové: na-

příklad taková žabí stehýnka nebo

pečené kvíčaly, to muselo být pa-

páníčko! Mnozí přemýšleli nad zá-

hadnými názvy jídel, kterým hos-

podyňky v 19. století nejen běžně

rozuměly (kapoun, 	opan, cervu-

lát), ale které uměly i výtečně při-

pravit. Výstava nás také poučila

o váhách a mírách z tohoto obdo-

bí – víte třeba, kolik litrů obsahuje

máz nebo žejdlík? A kolik vážila

česká libra nebo kvintlík?

Žáci, poučeni z projektu o zná-

mé autorce České kuchařky, jejíž

výročí si letos připomínáme, vyro-

bili řadu vtipných dekorací, který-

mi výstavu doplnili. Celou jednu

stěnu obsadila papírová domácí

zvířata z „perspektivního dvorku

M. D. Rettigové“, ze stropu se sná-

šela pečená holoubátka (znáte jis-

tě ono přísloví), stěny zdobily ba-

revné talíře….

A aby si na své přišly i jiné smys-

ly než zrak a chu	, bylo připraveno

i devatero koření a první jarní ky-

tičky.

Paní Rettigová by měla určitě

radost, že její Česká kuchařka ne-

zapadla mezi ne příliš oblíbenou

povinnou četbu školní mládeže,

ale že nás inspirovala k realizaci

celoškolního projektu. Jeho pokra-

čováním pak byla výroba posterů

na téma Dobroty z EU, na nichž

se představily speciality národních

kuchyní a zajímavosti států Evrop-

ské unie. Nejlepší plakáty se staly

součástí výzdoby v prostorách

školy a připomínají tak první výro-

čí vstupu naší země do EU.

   Dalimila Hodaňová

Je-li květen teplý a jasný, bude
červen deštivý a chladný.
Od svatého Urbana, pec může
být zbouraná.
Slavík zpívá v háji, až za tepla
v máji.
Květen-li se větrem, červen deš-
těm vlní, sejpky nazvíce i bečky
plní.
Omrznou-li kopřivy, omrznou
i brambory.
Pankrác, Servác, Bonifác – stu-
dení bratři, přinesou chladna jak
se patří.
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MKS ADAMOV informuje

SLOVA PRO POVZBUZENÍ

Městské kulturní středisko
v Adamově připravuje
na měsíc květen 2005:

����� 9. května, zač. v 19.00 hod.
Autobusový zájezd do Janáčko-

va divadla v Brně na BALETNÍ

VEČER NA HUDBU ČESKÝCH

AUTORŮ. Odjezd z Adamova I

od ZŠ v 18.00 hod. a z Adamova

III v 18.10 hod.

����� 10. května, zač. v 9.15 hod.
Pohádkové dopoledne, tentokrát

s pohádkou O HODNÉ JEŽIBA-

BĚ. Vstupné 20 Kč.

����� 12. května, zač. v 16.00 hod.
Oslava SVÁTKU MATEK – v kul-

turním programu se představí

rodina Košíkova s pořadem „KO-

ŠÍK PLNÝ GRATULACÍ“. Vstup

volný.

����� 15. května, zač. v 17.00 hod.
Setkání zájemců o poznávání

Bible – BIBLICKÁ HODINA

����� 18. května, zač. v 19.00 hod.
Autobusový zájezd do Divadla

Bolka Polívky na představení

GARDEROBIÉR (hrají: Polívka,

Lasica, Herfortová, Vašáryová

ad.) Cena zájezdu: 310 Kč (za-

hrnuje vstupné + dopravu)

����� 21. května
autobusový zájezd do Prahy na

muzikály CATS, TŘI MUŠKETÝ-

ŘI, MISS SAIGON, EXCALIBUR,

TAJEMSTVÍ.

����� 22. května
Návštěva redakce České tele-

vize Brno – „DO TELEVIZE ZAD-

NÍM VCHODEM“. Bližší informa-

ce najdete na plakátech. Cena

zájezdu: 40 Kč.

����� 23. května, zač. v 17.30 hod.
JARNÍ KONCERT v kostele sv.

Barbory v Adamově. Vstupné

dobrovolné.

����� 30. května, zač. v 9.15 hod.
Dárek k MDD a za účast v sou-

těži „O nejzajímavější velikonoč-

ní dekoraci“ – BAVÍ VÁS KUK

A CUK

Květen, měsíc „lásky“? Kdyby bylo lásce určeno jen 31 dní v roce,

moc by toho nebylo. Asi se tím chce říct, že jde o měsíc, kdy má člověk

nabrat sílu k lásce. To už je něco jiného. Mít rád totiž znamená často

ukrojit ze svého času, ustoupit ze slávy, najít dobré slovo a nebo neztra-

tit důvěru – a to stojí často hodně sil. Jistý Richard Aldington napsal: „Na

cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, je-

šitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.“

Odtlačit takové kameny nebývá často vůbec snadné. Navíc se mnohdy

zdá, že jsme v dolíku a na všechny strany kolem nás je stráň, ze které

se nám i ty odvalené kameny vytrvale vrací stále zpět. Přesto to přetla-

čování není zbytečné, protože už to samotné úsilí je láska.  Jk.

VÝZNAMNÁ
VÝROČÍ

Jaromír Nezval
pedagog

Na začátku letošního roku zemřel

bývalý adamovský odborný učitel Ja-

romír Nezval. Zemřel necelé čtyři mě-
síce před svými devadesátými naroze-

ninami, kterých by se dožil 25. dubna.

V Adamově působil od roku 1949

po dobu šesti let. Vyučoval přírodní

vědy, chemii, fyziku a matematiku. Pra-
coval s dětmi i v ovocnářské školce

za pomoci známého adamovského za-

hrádkáře pana Nevosada. Jeho zájmu

se těšila i tělesná výchova. Pod jeho

vedením dosáhlo družstvo gymnastů

pěkných výsledků.
Učitel Jaromír Nezval pocházel

z Veselice a téměř celý život prožil

v Blansku. V roce 1934 vystudoval uči-

telství v Brně. Pro nedostatek míst na

Moravě a v Čechách odešel učit na Slo-
vensko do Liptovské Lužné v okrese

Ružomberok. Později, když se vrátil,

učil v Protivanově, ve Ž�árné, v Ostro-

vě u Macochy, v Blansku, v Jedovni-

cích, v Rájci, Sloupu i ve Svitavách.
Výchově dětí věnoval jedenačtyři-

cet let svého života a ještě patnáct

let po odchodu do důchodu pomáhal

ve školách v rámci celého blanenské-

ho okresu.
S láskou vzpomínají jeho bývalí

žáci.                           Mirka Kejíková

Jarmila a Jan Volfovi
Manželé Volfovi zasvětili svůj ži-

vot kultuře, především divadlu. Bez

nich si pamětníci dřívější divadelní ži-

vot v Adamově nedovedou představit.

Oba letos slaví životní jubileum.
Jarmila Volfová se narodila 1. 2.

1925. S ochotnickým hraním začínala

již jako dítě. Hrála divadlo v dělnickém

domě, sokolovně i v novém kulturním

domě JF. Byla členkou i režisérkou di-
vadelního kroužku při ZK ROH Adamov-

TEN SBÍRÁ TO
A TEN ZAS TOHLE

tak zní název připravované vý-

stavy, která chce jejím návštěvní-

kům představit Vaše „malé rodin-

né poklady – vaše sbírky čehoko-

liv, co sbíráte pro radost a potěše-

ní“. Může se jednat opravdu o co-

koliv (od ubrousků, tužek, kalen-

dáříků, přes hrnečky, pohlednice,

slony, až po básně, kaktusy

apod.).

Pokud nám tedy svoji sbírku
zapůjčíte a představíte ji tak
svým spoluobčanům, prosíme
Vás o:
– potvrzení účasti na výstavě na

telefonu 516 446 590 nebo 607

518 104, nebo přímo v MKS Ada-

mov (potřebujeme znát vaše jmé-

no, příjmení, bydliště a informace

ke sbírce),

– doručení sbírky ve dnech 24., 25.

nebo 26. května do MKS Adamov.

Výstava bude ve dnech 30. 5.

– 8. 6. 2005 v MKS Adamov III.

Věříme, že se pro ostatní stane

zdrojem nápadů pro příjemné vy-

plnění volného času.
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Božena Zoulová
90 let

Adamovští občané ji znají přede-

vším jako náčelnici Sokola. Narodila se
2. května 1915 v rodině zámečníka Fran-

tiška Linharta. V Adamově vychodila

měš	anskou školu a potom absolvovala

rodinnou školu v Brně. V roce 1935 na-

stoupila jako úřednice do zdejšího zá-
vodu. O dva roky později se provdala

a koncem roku 1937 se jim narodila dvoj-

čata – Jarmila a Dobroslava. Zpočátku

žili v Sezimově Ústí, později se vrátili

do Adamova a manžel odešel za prací
do Prahy. Byla dobrou švadlenou a o zá-

kaznice neměla nouzi. V roce 1947 se

Božena Majerová se svým mužem roz-

vedla a po třech letech se provdala za

Karla Zoulu. V Adamovských strojírnách

až 1947 byla zaměstnána u firmy na

výrobu akumulátorů v Brně. V roce 1934

se provdala za Aloise Nováka a pře-

stěhovala se do Adamova. V roce 1947
začala pracovat ve firmě Škoda Ada-

mov, pozdějších Adamovských strojír-

nách. Prošla několik pracoviš	, nejvíce

si ji pamatujeme jako likvidátorku závod-

ní pokladny. I po odchodu do důchodu
se vracela na brigády.

Byla také veřejně činná, byla člen-

kou finanční komise, pomáhala při za-

kládání Svazu žen v Adamově a stala

se jeho členkou. Velmi blízké jí bylo ada-
movské ochotnické divadlo. Odehrála

celou řadu rolí, kromě jiného hrála číš-

nici v Siréně Marie Majerové. I spisova-

telka zhlédla při návštěvě Adamova to-

to představení.
Manželé Novákovi se přestěhova-

li koncem šedesátých let do Blanska.

Pan Novák pracoval v Adamově od vy-

učení po celý život. Zemřel v roce 1970.

Vše nejlepší k tomuto významné-
mu jubileu přejí bývalí spolupracovní-

ci, divadelníci, přátelé a známí i adamov-

ská veřejnost.

Emílie Čapková
nedožité 95. narozeniny

Emílie Čapková, rozená Hrnčířová,

se narodila 23. května 1910 ve Spe-

šově. V roce 1912 se rodina přestěho-

vala do Adamova. Emílie, pro adamov-

ské občany Milča, se vyučila v Brně dám-

skou krejčovou a poté tam absolvovala

i obchodní školu. Po ukončení nastou-

pila jako administrativní pracovnice

do Škodových závodů v Adamově. Poz-

ději pracovala jako účetní u svého švag-

ra, který měl malou výrobnu na celu-

loidové výrobky. Od roku 1950 opět na-

stoupila do adamovského závodu, kde

pracovala až do odchodu do důchodu

v roce 1966. V roce 1933 se provdala

za Františka Čapku. O rok později se

jim narodila dcera Sylvie, později pro-

vdaná Grolichová, učitelka a součas-

ná kronikářka města Adamova.

(pokračování na str. 10)

ských strojíren a rovněž i členkou vý-

boru. Jarmila Volfová absolvovala dvou-

letou veřejnou obchodní školu a za-

čala pracovat v adamovském závodě.
Od roku 1954 do 1981 byla redaktorkou

závodního rozhlasu. V roce 1943 se pro-

vdala za Jana Volfa. Mají syna Jiřího.

Jan Volf se narodil 28. 4. 1920.

Absolvoval vyšší průmyslovou školu
elektrotechnickou v Brně. Ještě za vál-

ky nastoupil do adamovského závo-

du, kde posléze zastával místo vedou-

cího dílenské konstrukce. Později pra-

coval v podniku Škoda Brno, závod Bá-
novce, jako vedoucí výstavby. Do Ada-

movských strojíren se vrátil v roce 1953

a pracoval v TOV jako zástupce hlavní-

ho energetika. V roce 1970 se stal Jan

Volf vedoucím technických služeb
v Adamově, později přešel do OPKS

Blansko. Do důchodu odešel v roce

1980. Spolu s manželkou byl členem di-

vadelního kroužku až do jeho zrušení.

Byl osvětlovačem i kulisákem. Pro je-
viště v Adamově vypracoval projekt

točny, který byl realizován jak v Ada-

mově, tak i v divadle v Brně. Jan byl

v mládí cvičencem a cvičitelem dorostu

v Sokole.
Manželé Volfovi byli veřejně činní.

Za jejich přínos, především pro divadlo

v Adamově, jim patří poděkování. K vý-

znamným jubileím zasíláme přání pev-

ného zdraví a další š	astné roky společ-
ného života.

pracovala od roku 1953 s přerušením

z rodinných důvodů až do odchodu do

důchodu v roce 1970.
Božena od dětství cvičila v DTJ, poz-

ději v Sokole, kde před válkou i po ní za-

stávala funkci náčelnice (později i ve

Spartaku). Jedno období byla náčel-

nicí Sjednocené tělovýchovy okresu
Blansko. Byla také dlouholetou člen-

kou ČSČK a pomocnicí své dcery Sláv-

ky Novákové, která zastávala funkci

předsedkyně MO ČSČK v Adamově III

a později pracovala na úseku pro nevi-
domé a hluchoslepé občany (dcera

Slávka zemřela 10. 10. 2004). Pracova-

la také v komisích při MěNV, spolupra-

covala se sborem pro občanské zále-

žitosti.
Klidné roky prožité ve zdraví přejí ju-

bilantce všichni, s nimiž v minulosti spo-

lupracovala, přátelé i známí.

Mirka Kejíková

Angela Nováková
100 let

Jubilantka se narodila 17. května
1905 v Brně. Anděla (někdy také Ela, jak

jí přátelé říkali) vychodila v Brně měš-

	anskou i obchodní školu. V letech 1923
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(pokračování ze str. 9)
Již v dobách studia se stala Emílie

Čapková členkou divadelního kroužku

Dělnického domu v Adamově, kde pod

vedením Arnošta Hudce hrála téměř

ve všech divadelních přestaveních

a zpívala dívčí role. Aktivně cvičila v DTJ,
později v FDTJ.

60 let od konce II. světové války

Vzpomíná
Ing. Miroslava Kejíková…

Pro občany Adamova válka
skončila 9. května 1945. Toho dne

ráno odešly poslední zbytky ně-

mecké armády maršála Schörne-
ra z Adamova. Byla to Jelení divi-

ze (Hirschdivision), která páchala
největší zvěrstva v Sovětském sva-

zu. Tyto poslední zbytky armády

stačily ještě zapálit administrativní
budovu Škodových závodů a vy-

hodit betonový most přes Svitavu
u závodu. Krátce po poledni téhož

dne přišla do Adamova od Střelčí

z Babic Rudá armáda.
Adamov měl štěstí, že ho spo-

jenecké letectvo nebombardovalo,
snad ho piloti nemohli najít. Zato

v Blansku bombardovali 25. dub-

na 1945 obchodní školu a jiné ob-
jekty. Až se k Adamovu přiblížila

fronta, Rusové nás bombardovali
25. dubna 1945, den před osvo-

bozením Brna. Asi sedmkrát nalé-

távala letadla na Adamov. Nálet
přišel před polednem od Vranova,

bombardovali převážně menšími
tříštivými bombami, zejména němec-

ké trény. Od té doby byla datová-

na porucha elektrického vedení,
domy měly vytlučená okna a oby-

vatelstvo se stěhovalo do sklepů,
skal a jeskyní nad Adamovem. Tak

se žilo 14 dní do 9. května 1945.

Jan Bezchleba uvádí: Zacho-
vané doklady o dění v prvních

dnech po skončení války
„Bumážky“ o zabavení auta

Právě v těchto májových dnech

přečkaly 60 let dokumenty, které

vypovídají něco o hektické době,
v níž byly stvořeny. Na rusko-čes-

kém dokumentu je psáno, že se

zabavuje nákladní automobil mého
otce, Jana Bezchleby, pro Národ-

ní výbor obce Adamova. Automo-
bil je ve „službách“ zásobování

obyvatelstva a pro převoz osob

vracejících se z koncentračních tá-
borů. Doklad stvrzuje „úřední“ ra-

zítko domácí výroby a podpis
mého dědy, který byl právě v těch

dnech valnou hromadou zvolen

předsedou Národního výboru
v Adamově. Na druhém je recept

pana doktora Martince o potřebě
nákladního auta pro obec Adamov.

Jak dlouho bylo auto zabaveno,

jsem si, skrze své mládí, pamato-
vat nemohl. Snad do doby zpro-

voznění železniční trati, na které
ustupující německá armáda poško-

dila mosty od Brna.

Nevím, kolik pojízdných aut
a koňských potahů bylo v těch

dnech provozováno v okolí, ale když
jsem při modernizaci koridoru sle-

doval kolony autobusů, nahra-

zující vlaky, nedovedu si představit
vytíženost auta, jezdícího tehdy

po rozbitých cestách a mostech
v okolí. Možná si někteří pamětní-

ci vzpomenou, kudy se vlastně

jezdívalo z Adamova do Brna do
doby, než byly nahrazeny stržené

silniční mosty. Snad přes Křtiny,
Babice nebo Útěchov? Co na ces-

tování autem říkali převážení pa-

cienti, když sanitka nebyla k dosa-
žení? Byl však konec válečných

hrůz a čekaly se lepší časy...

K VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OD NĚMECKÝCH OKUPANTŮ SE

VRACÍME VZPOMÍNKAMI DVOU ADAMOVSKÝCH OBČANŮ.

Tehdejší „kamion“. U vozu jsou Jan Bezchleba (vlevo) a strýc
autora článku, Oldřich. Nákladní automobil ŠKODA 206
byl koupen v roce 1935; – jeho nosnost byla necelých 20 q.
Volant byl na pravé – anglické – straně kabiny. Přidělená
značka M-10289 byla za války změněna na PB-17084 a motor
byl upraven na dřevoplyn.                                  Foto: archiv autora

Zveme spoluobčany na setkání u pomníku Ru-

doarmějce při příležitosti 60. výročí osvoboze-

ní republiky a konce druhé světové války, kte-

ré se uskuteční  9. května 2005 v 16 hodin.
     KSČM Adamov

Po druhé světové válce pracovala

v různých funkcích v lidosprávě. Byla

spoluzakladatelkou historicko-vlasti-

vědného kroužku a členkou divadel-

ního kroužku ZK ROH, spolupracovala
při vydávání závodního časopisu. Jako

členka redakční rady se podílela na vy-

dávání Vlastivědných zpráv z Adamo-

va a okolí. Byla hlasatelkou v místním

i zavodním rozhlase. Návštěvníci vý-

stav pořádaných historicko-vlastivěd-
ným kroužkem si ji pamatují z dob, kdy

na výstavách mívala službu.

Dala by se uvést ještě řada aktivit,

ale adamovští občané na ni vzpomínají

jako na oblíbenou, čestnou, skromnou
ženu, ochotnou vždy pomoci. Emílie

Čapková zemřela 3. dubna 1978, její

manžel zemřel v roce 1984. Za její celo-

životní práci pro Adamov a jeho občany

si určitě zaslouží naše uznání.
Mirka Kejíková
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HALOVÍ MISTŘI
V sobotu 19. března 2005 vy-

vrcholila finálovým kláním Okresní

halová liga přípravek. Letošní roč-

ník byl poprvé odehrán jako me-
moriál Františka Trávníčka, dlou-

holetého blanenského fotbalisty
a trenéra, který působil u mnoha

okresních týmů a svou trenérskou

dráhu i jeden rok spojil s kopanou
v Adamově.

Náš tým vstupoval do finálových
bojů s touhou po umístnění na

stupni vítězů. Nakonec průběh tur-

naje ukázal, že hráči Spartaku

Adamov byli nejlepší a po zásluze
se stali Okresními halovými mistry.

Kolektivní souhrou a individuální-

mi výkony navázali na úspěchy
z konce loňského roku, kdy dva-

krát zvedali vítězné turnajové po-
háry nad hlavu. Tento tým se stal

adamovským nejúspěšnějším druž-

stvem v rámci novodobé historie
fotbalové přípravky.

Vynikající týmový výsledek byl
podpořen i ziskem dvou individu-

álních ocenění. Nejlepším hráčem

turnaje byl vyhodnocen Ondřej
Krátký, který zatížil konta soupeřů

pěti brankami. Filip Němec opě-
tovně náš tým několikrát podržel

v brance a byl vyhlášen nejlepším

brankářem halové ligy.
Konečné pořadí halové ligy pří-
pravek 2005:
1. Spartak Adamov
2. Boskovice

3. Lipovec
4. FK Blansko A

5. Rájec-Jestřebí
6. FK Blansko B

7. Svitávka

8. Letovice

Výsledky mistrovských utkání
oddílu kopané – jaro 2005:
PŘÍPRAVKA

Svitávka–Adamov 0:1
Krátký

FK Blansko B–Adamov 0:1
Charvát

FK Blansko A–Adamov 0:0

Adamov–FK Blansko C 8:0
Charvát 5, Krátký 2, Melich

ŽÁCI
Adamov–Rudice 6:1

Hrazdíra 3,Valenta,Peterek,Melich

Lipůvka–Adamov 3:2
Manoušek, Střelec

Bukovina–Adamov 4:0
DOROST

Adamov–Šošůvka 1:1

Pokorný
Lipůvka–Adamov 5:1

Suk
Adamov–Vísky 1:2

Novotný

MUŽI
Adamov–Kotvrdovice 2:2

Beneš 2
Kořenec–Adamov 1:3

Korytář 2, Beneš

Adamov–Vísky 0:2

Výsledky fotbalového oddílu TJ Spartak Adamov

INZERCE

ASOCIACE
ECCE TERRA – CZ

informuje, že dne 14. května
2005 se v Bílovicích nad Svita-

vou uskuteční již 10. ročník zá-

vodů malotraktorů do vrchu.

V 9 hodin proběhne trénink,

start je plánován na 13. hodinu.

Případní zájemci o účast v zá-

vodě se mohou obrátit na pana

Václava Novotného, telefon č.

607 987 687. Podrobné informa-

ce na www.ecce-terra.cz .

Srdečně zvou pořadatelé.

v  Pronajmu bytu 3+1 v Adamo-

vě, tel. 777 682 217.

v  Koupím byt 2-3+1v Adamově,

tel. 605 903 800.

v  Pronajmu garáž na ul. Plotní,

tel. 777 016 419.

v  Koupím byt 1+1 na Ptačině ne-

bo vyměním za 2+1 v Brně, tel.

516 447 231, mob. 603 715 817.
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Adamovský zpravodaj – vydává Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje Kulturně informační

komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, PhDr. V. Grolich, Mgr. M. Kučera, L. Vrožinová, L. Poslušná, J. Králíčková. Odpovědný

pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 446 067, e-mail hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla

18. 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 : Reprocentrum, a.s., Bezručova 29, 678 01Blansko.

FINANČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS s.r.o.

PŮJČKY
Te� pořídíte hotovost nejvýhodněji na cokoliv

bez udání důvodu a bez ručitele !!!!

– Zabezpečíme půjčky pro zaměstnané, důchodce i OSVČ

– Půjčka až na 6 let

např. Kč 22.000,- měsíční splátka jen Kč     524,–

Kč 75.000,- měsíční splátka pouze Kč 1.788,–

Dále zajistíme :

– PRO VAŠE BYDLENÍ
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

– PRO PODPORU VAŠEHO PODNIKÁNÍ

PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY
– DALŠÍ FORMY FINANCOVÁNÍ

FINANČNÍ LEASING

Kontakt: mobil  723 787 641, 602 776 434

e-mail: petulacek@tiscali.cz

NEMUSÍTE DALEKO,
PŘIJĎTE SE  ZDARMA

PORADIT:
uuuuu  o Vaší finanční situaci

uuuuu  o investování

uuuuu  o pojištění (života, rodiny,

nemovitosti, automobilu... )

uuuuu  o úvěrové či hypotéční

angažovanosti

uuuuu  o spoření

uuuuu  o životních potřebách, plánech

Věřím, že společně najdeme řešení.

KONTAKT: Dagmar Švédová
(kvalifikovaný poradce)

Zahradní 677, 679 06 Jedovnice
ddz@centrum.cz

mob:724 148 963
KANCELÁŘ: Anenská 22, Brno

U kostela 4, Adamov

Rudice
a Petrovice

Fotografie kreseb
Jiřího Bakaly
z dubnové výstavy
ve Společenském
centru, Adamov,
Komenského 6.
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Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 24/2002

o místním poplatku za provoz systému
shromaž	ování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

změna: č. 7/2003
účinná od 1. 1. 2004

změna: č. 3/2004
účinná od 1. 1. 2005

změna: č. 1/2005
účinná od 1. 5. 2005

Zastupitelstvo města Adamova

schválilo dne 12. 12. 2002 dle

ustanovení § 1 písm. h), § 10b

a § 15 zákona č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, a v soula-

du s ustanoveními § 10 písm. d)

a § 84 odst. 2 písm. i) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-

ní zřízení), v platném znění, obec-

ně závaznou vyhlášku města

Adamova o místním poplatku za

provoz systému shromaž�ová-

ní, sběru, přepravy, třídění, vy-

užívání a odstraňování komu-

nálních odpadů.

Článek 1

Základní ustanovení

Správu poplatku vykonává Měst-

ský úřad v Adamově (dále jen

správce poplatku) a v řízení ve

věcech poplatku se postupuje

podle zákona č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, ve zně-

ní pozdějších předpisů, pokud

zákon č. 565/1990 Sb., o míst-

ních poplatcích, ve znění poz-

dějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2

Poplatník

Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci

trvalý pobyt; za domácnost mů-

že být poplatek odveden společ-

ným zástupcem, za rodinný nebo

bytový dům vlastníkem nebo

správcem; tyto osoby jsou po-

vinny obci oznámit jména a data

narození osob, které poplatek

odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve

vlastnictví stavbu určenou nebo

sloužící k individuální rekreaci,

ve které není hlášena k trvalé-

mu pobytu žádná fyzická oso-

ba; má-li k této stavbě vlastnic-

ké právo více osob, jsou povin-

ny platit poplatek společně a ne-

rozdílně, a to ve výši odpovídají-

cí poplatku za jednu fyzickou

osobu.

Článek 3

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou

osobu podle článku 2 písm. a)

a b) této vyhlášky činí 500,- Kč

a je tvořena

a) z částky 250,- Kč za kalen-

dářní rok a

b) z částky 250,- Kč za kalen-

dářní rok. Částka podle bodu 1b

je stanovena podle skutečných

nákladů Města Adamova za rok

2003 na sběr a svoz netříděné-

ho komunálního odpadu dle pří-

lohy této vyhlášky, v níž je pro-

vedeno vyúčtování.

2) V případě změny místa trva-

lého pobytu nebo změny vlast-

nictví stavby, která je určena

nebo slouží k individuální rekre-

aci v průběhu kalendářního roku,

se uhradí poplatek v poměrné

výši, která odpovídá počtu ka-

lendářních měsíců pobytu nebo

vlastnictví stavby v příslušném

kalendářním roce. Dojde-li ke

změně v průběhu kalendářního

měsíce, je pro stanovení počtu

měsíců rozhodný stav na konci

tohoto měsíce.

Článek 4

Splatnost

1. Poplatek je splatný maximál-

ně ve dvou stejných splátkách,

a to do konce měsíce března

a do konce měsíce září. Poplat-

ník může poplatek uhradit jed-

norázově, a to do 31. 3. každé-

ho roku.

2. Vznikne-li poplatková povin-

nost v průběhu kalendářního

roku, je poplatek splatný do 30

dnů od vzniku poplatkové povin-

nosti.

Článek 5

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit

správci poplatku vznik poplat-

kové povinnosti do 15ti dnů od

doby zapsání trvalého pobytu ve

městě Adamově nebo nabytí

stavby (dle čl. 2 písm. b této vy-

hlášky) do vlastnictví nebo od

ukončení dlouhodobé nepřítom-

nosti v obci a současně zaplatit

poplatek na zbytek roku.

2) Ve stejné lhůtě je poplatník

povinen ohlásit správci poplatku

zánik jeho poplatkové povinnos-

ti v důsledku změny trvalého

pobytu v obci nebo v důsledku

změny vlastnictví ke stavbě ur-

čené nebo sloužící k individuální

rekreaci.

Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 24/2002

o místním poplatku za provoz systému
shromaž	ování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
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Příloha vyhlášky č. 24/2002 o místním
poplatku za provoz systému shromaž	ování,

sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

NÁKLADY MĚSTA NA ODVOZ ODPADU
(vychází se z cen fakturovaných v r. 2003)

Do ceny za odvoz odpadu z města Adamova jsou započítávány:

Uložení odpadu na skládku Březinka, Vysočany, Sloup ................................................... 770 653,90 Kč

Odvoz komunálního odpadu ............................................................................................1 292 439,50 Kč

Svoz a likvidace odpadu z odpadkových košů

rozmístěných po městě, ze svozového dne, ze sběrného dvora ..................................... 334 598,75 Kč

NÁKLADY MĚSTA NA LIKVIDACI ODPADU CELKEM................... 2 397 692,15 Kč

Skutečné náklady: 2 397 692,15 Kč : 4 889 (počet obyvatel k 31. 12. 2003) = 490,42 Kč

Článek 6

Sankce

Nebudou-li poplatky zaplaceny

(odvedeny) včas nebo ve správ-

né výši, bude poplatek vyměřen

platebním výměrem. Včas neza-

placené (neodvedené) poplatky

nebo jejich nezaplacená (neod-

vedená) část může být zvýšena

až na trojnásobek. Vyměřené

poplatky se zaokrouhlují na celé

koruny nahoru.

Článek 7

Pokuty

1) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě sta-

novené touto vyhláškou nebo roz-

hodnutím povinnost nepeněžité

povahy, může správce poplatku

uložit pokutu podle ustanovení §

37 a § 37a zákona č. 337/1992

Sb., o správě daní a poplatků, ve

znění pozdějších předpisů.

.

Článek 8

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni:

a) poplatníci, kteří se prokaza-

telně dlouhodobě, nejméně však

6 měsíců nepřetržitě, zdržují

v zahraničí,

b) poplatníci, kteří jsou prokaza-

telně dlouhodobě, nejméně však

3 měsíce nepřetržitě, hospitali-

zování v léčebnách a podobných

zařízeních.

Počátek vzniku nároku na osvo-

bození je stanoven prvním dnem

v měsíci následujícím po nástu-

pu základní vojenské služby ne-

bo po zahájení pobytu v zahra-

ničí nebo po zahájení hospitali-

zace.

Pokud poplatník již poplatek

uhradil, má nárok na jeho vrá-

cení v poměrné výši, která od-

povídá počtu kalendářních mě-

síců, v nichž trval nárok na osvo-

bození. Žádost o vrácení poplat-

ku musí být písemná a doruče-

na na MěÚ nejpozději do 15ti dnů

od zániku nároku na osvoboze-

ní.

Článek 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vy-

hláška Města Adamova č. 23/

2002 ze dne 14. 5. 2002, která

stanovila výši místního poplat-

ku za provoz systému shromaž-

�ování, sběru, přepravy, třídě-

ní, využívání a odstraňování

komunálních odpadů pro rok

2002.

Článek 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška

nabývá účinnosti dne 1. 1. 2003.

Příloha vyhlášky č. 24/2002 o místním
poplatku za provoz systému shromaž	ování,

sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
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v tis. Kč
PŘÍJMY: 51 737,400

A. Vlastní příjmy
(třída 1,2,3) 45 179,000

Třída 1
Daňové příjmy 34 173,800

1111 daň z příjmů FO ze závis-

lé činnosti 7 165,100

1112 daň z příjmů FO ze SVČ

2 723,200

1113 daň z příjmů FO z kapitá-

lových výnosů 469,600

1121 daň z příjmů PO

7 378,600

1122 daň z příjmů PO za obce

0,000

1211 daň z přidané hodnoty

11 081,300

1335 poplatky za odnětí lesní pů-

dy 0,000

1337 poplatek za komunální od-

pad 2 500,000

1341 poplatek ze psů 145,000

1343 poplatek za užívání veřejn.

prostranství 80,000

1344 poplatek ze vstupného

1,000

1345 poplatek z ubytovací ka-

pacity 300,000

1347 poplatky za provozovaný

výher. automat 430,000

1351 odvod z výtěžku provozo-

vání loterií 0,000

1361 správ. poplatky 500,000

1511 daň z nemovitostí

1 400,000

Třída 2
Nedaňové příjmy 10 365,200

2460 splátky půjček od obyva-

telstva 1 274,800

§1012 Podnikání a restr. v ze-

mědělství 24,000

§2140 Vnitřní obchod, služby

a turismus 40,000

§2212 Silnice 0,000

§2321 Odvádění a čištění od-

padních vod 0,000

§3111 Předškolní zařízení

163,200
z toho: odvody příspěv-

kových organizací

163,200

§3113 Základní školy 253,000
z toho: odvody příspěv-

kových organizací

253,000

§3319 Záležitosti kultury j.n.

0,000
z toho: odvody příspěv-

kových organizací

0,000

§3341 Rozhlas a televize

15,000

§3412 Sportovní zařízení v ma-

jetku obce 8,000

§3612 Bytové hospodářství

1 788,500

§3613 Nebytové hospodářství

3 384,300

§3631 Veřejné osvětlení 0,000

§3632 Pohřebnictví 29,700

§3639 Komunální sl. a územní

rozvoj j.n. 2 993,800

§3722 Sběr a svoz komunálních

odpadů 100,000

§4314 Pečovatelská služba

75,000

§5212 Ochrana obyvatelstva

0,000

§5311 Bezpečnost a veřejný po-

řádek 70,200

§5512 Požární ochrana – dob-

rovolná část 20,000

§6112 Místní zastupitelské or-

gány 12,200

§6171 Činnost místní správy

40,900

§6310 Obecné příjmy a výdaje

z fin. operací 55,000

§6402 Finanční vypořádání mi-

nulých let 17,600

§6409 Ostatní činnost j.n.

0,000

Třída 3
Kapitálové příjmy 640,000

§3639 Komunální sl. a územní

rozvoj j.n. 640,000

B. Přijaté dotace
(třída 4) 6 558,400

4111 neinv. přij. dotace z vše-

ob. pokl. spr. SR 0,000

4112 neinv. přij. dotace ze SR

v rámci SDV 6 558,400

4122 neinvestiční přijaté dota-

ce od krajů 0,000

4211 inv. přijaté dotace z vše-

ob. pokl. spr. SR 0,000

4213 inv. přijaté dotace ze stát-

ních fondů 0,000

4216 ostatní investiční přijaté

dotace ze SR 0,000

v tis. Kč
FINANCOVÁNÍ:

3 542,200

8115 změna stavu krátkodob.

prostř. na BÚ 258,200

8116 aktiv. krátkodob. opera-

ce řízení likvidity 0,000

8123 dlouhodobé přijaté půjč-

ky 4 755,500

8124 uhrazené splátky dlou-

hod. přijat. půjček

-2 088,400

8228 aktiv. dlouhodob. opera-

ce řízení likv. – V

616,900

8901 oper. z pen. účtů organ.

bez char. P a V 0,000

Schválený rozpočet na rok 2005
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v tis. Kč
VÝDAJE: 55 279,600

§1014 Ozdravování hosp. zví-

řat 59,000

§2140 Vnitřní obchod, služby a

cestovní ruch 33,000

§2212 Silnice 2 347,000

§2219 Ost. záležitosti pozem-

ních komunikací

1 532,400

§2221 Provoz veřejné silniční

dopravy 750,000

§2310 Pitná voda 31,400

§2321 Odvádění a čištění od-

padních vod 370,000

§3111 Předškolní zařízení

3 336,100
z toho: neinvest. příspěv-

ky zřízeným přísp. org.

1 076,200

§3113 Základní školy

4 373,500
z toho: neinvest. příspěv-

ky zřízeným přísp. org.

3 177,000
investiční dotace zříze-

ným přísp. org.  200,000

§3141 Školní stravování

365,500
z toho: neinvest. příspěv-

ky zřízeným přísp. org.

365,500
investiční dotace zříze-

ným přísp. org. 0,000

§3143 Školní družiny a kluby

0,000

§3299 Záležitosti vzdělávání

a výzkumu j.n. 0,000

§3319 Ost. záležitosti kultury

1 600,000
z toho: neinvest. příspěv-

ky zřízeným přísp. org.

1 600,000

§3341 Rozhlas a televize

162,700

§3349 Ostatní záležitosti sdělo-

vacích prostředků

90,000

§3399 Sbor pro občanské zá-

ležitosti 137,000

§3412 Sportovní zařízení v ma-

jetku obce 15,000

§3419 Ost. tělovýchovná čin-

nost 1 435,900
z toho: neinvest. příspěv-

ky zřízeným přísp. org.

750,000
investiční dotace zříze-

ným přísp. org. 200,000

§3513 Lékařská služba první

pomoci 13,800

§3541 Prevence před drogami,

alk., nikot. aj. 30,000

§3611 Programy podpory indiv.

bytové potřeby

1 140,000

§3612 Bytové hospodářství

853,700

§3613 Nebytové hospodářství

2 753,000

§3631 Veřejné osvětlení

1 470,000

§3632 Pohřebnictví 519,100

§3639 Komunální sl. a územní

rozvoj j.n. 6 510,200

§3722 Sběr a svoz komunálních

odpadů 2 767,800

§3745 Péče o vzhled obcí a ve-

řejnou zeleň 1 003,800

§4174 Dávky sociální péče pro

staré občany 140,000

§4175 Dávky sociální péče pro

rodinu a děti 3 410,000

§4176 Dávky sociální péče pro

sociálně vyloučené

20,000

§4181 Příspěvek při péči o oso-

bu blízkou 720,000

§4182 Příspěvek na zvláštní

pomůcky 238,000

§4186 Příspěvek na individuál-

ní dopravu 100,000

§4314 Pečovatelská služba

813,000

§5212 Civilní ochrana – nevo-

jenská část 33,300

§5311 Bezpečnost a veřejný po-

řádek 2 250,000

§5512 Požární ochrana – dob-

rovolná část 3 162,100

§6112 Místní zastupitelské or-

gány 1 526,500

§6115 Volby do zastupitelstev

ÚSC 0,000

§6117 Volby do Evropského

parlamentu 0,000

§6171 Činnost místní správy

8 121,500

§6310 Obecné příjmy a výdaje

z fin. operací 535,000

§6320 Pojištění funkčně nespe-

cifikované 90,000

§6399 Finanční operace j.n.

0,000

§6409 Ostatní činnost j.n.

420,300

V Adamově dne 31. 3. 2005


