
AdAmovský
zprAvodAj

ÚNOR 2006



�

zprÁvY 
z mATrIkY

odbor sociálních a správních věcí informuje 
 S účinností od 1. 1. 2006 se zvýšily částky životního minima dle naří-
zení vlády č. 505/2005 Sb. následovně:
Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu 
(zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpi-
sů), za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základní osobních potřeb 
občana, činí měsíčně 
a)	 1	750	Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b)	 1	950	Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c)	 2	310 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d)	 2	530 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,
e)	 2	400 Kč u ostatních občanů.
Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu 
za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, činí měsíčně
a)	 2	020	Kč, jde-li o jednotlivce,
b)	 2	630	Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby,
c)	 3	260	Kč, žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby
d)	 3	660	Kč, žije-li v domácnosti 5 nebo více osob.
 Dle nařízení vlády č. 513/2005 Sb. se změnila od 1.	1.	2006 částka 
minimální mzdy na 7	 570 Kč, minimální hodinová mzda vzrostla na  
44,70	Kč. Od 1.	7.	2006 vzroste částka minimální mzdy na 7	955	Kč a ho-
dinová minimální mzda na 48,10	Kč. V souvislosti s tím vzrostou shodně 
a se stejnou účinností i minimální mzdové tarify. Dle nařízení vlády č. 
415/2005 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2006 ke zvýšení všech důchodů 
/starobních, plně invalidních, částečně invalidních, vdovských, vdovec-
kých a sirotčích/ přiznaných před 1. lednem 2006 téměř o 5%. 

 Libuše	Špačková,	vedoucí	odboru	sociálních	a	správních	věcí	

Blahopřejeme:
 7.1.  Leopold Pilař, 70 roků, 
  Tererova 1
  8.1.    Michal Hallo, 80 roků, 
  Petra Jilemnického 10
 16.1. Richard Papež, 82 roky, 
  Blažkova 6
21.1.  Julie Zachovalová, 
  70 roků, Komenského 15
25.1. Zdenka Gimunová, 
  70 roků, P. Jilemnického 4
26.1. Julie Dobrovolná, 84 roky, 
  Pod Horkou 9
28.1. Vlasta Selucká, 83 roky, 
  Petra Jilemnického 2
30.1. Milada Puklová, 81 rok,
  Komenského 3
31.1.  Marie Pernicová, 92 roky,
  Pod Horkou 6
31.1.  Vlasta Kosová, 81 rok, 
  Komenského 1

vážení občané,
 Navazujeme na článek z loňské-
ho březnového zpravodaje, kde jsme 
Vás informovali o rozestavěnosti 
stavebního díla Regenerace pane-
lového sídliště Adamov – I. etapa. 
V současné době je stavební dílo, 
které se skládalo z několika staveb-
ních objektů, např. parkování vo- 
zidel, bezbariérový přístup, spojo-
vací komunikace, již dokončeno  
a rozhodnutím uvedeno do trvalého 
užívání ve prospěch občanů. 
 Samozřejmě jako při každé 
stavbě většího plošného rozsahu  
v území, které vykazuje stálou sta-
vební činnost, bylo třeba v průběhu 
realizace stavby operativně řešit 
vzniklé situace ku prospěchu díla, 
především při zakládání bezba-
riérového přístupu, nivelety pláně 
komunikačního tělesa, odvodnění 
komunikace příčnými žlaby atd.
 Dílo i po předání je průběžně 
kontrolováno a zjištěné nedostatky 

jsou reklamovány u zhotovitele, 
VHS Brno, a.s., který vzniklé nedo-
statky operativně odstraňuje.  
V současné době z důvodů klima-
tických podmínek není odstraněna 
prohlubeň na komunikaci před  
RD č.p. 341 a prorůstání plochy č.7 
(nejvýše položená plocha mezi 
garážemi) bylinným podrostem. 
Nezapomněli jsme ani na zpoma-
lovací prah na konci „ Hradčan“, na 
který nás mnozí občané upozorňo-
vali. Po dohodě se zhotovitelem 
bude zpomalovací prah realizován 
v jarních měsících letošního roku  
v místě stávajícího překopu komu-
nikace, po řádném dotvarování 
zásypů tělesa komunikace.
 Věříme, že zpevněním manipu-
lačních ploch mezi garážemi se 
snížila prašnost v okolí objektu na 
ul. Komenského 6.
 Zjednodušil se přístup z vlásen-
ky, která dostala nový povrch, ram-
pou na ul. Komenského, hlavně pro 
rodiny s kočárky a pro seniory. 
 Zvýšila se bezpečnost na ul. 
Komenského vybudováním chod-
níku v inkriminované části komuni-
kace.
 Zvýšila se kapacita odstavné 
plochy pro motorová vozidla na ul. 
Komenského a v neposlední řadě 
došlo ke zlepšení průjezdnosti 
komunikačního propoje mezi ul. 
Sadovou a Komenského. 

Odbor	ekonomicko-majetkový	
a	stavební	

Upozornění 
 Žádáme majitele garáží, aby udr-
žovali pořádek v okolí svých garáží  
a případný odpad nevyhazovali na 
okolní pozemky, ale do odpadových 
nádob k tomuto účelu určených. Ne-
bezpečný odpad musí být uložen na 
sběrném dvoře firmy GAMA J+P s.r.o., 
který je otevřen každý pracovní den 
od 7.00 do 18.00 hod.   Odbor	EMS	

občanský průkaz 
jako cestovní doklad 
do států Evropské unie 
 K cestě do států Evropské unie 
lze jako cestovní doklad použít i ob-
čanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji. Od 1. ledna 2006 již nelze  
k cestám používat občanské prů-
kazy typu identifikační karty bez	
strojově	čitelných	údajů.
 Dále upozorňujeme občany, že 
mohou vzniknout problémy při spo-
lečném cestování dětí zapsaných  
v občanském průkazu rodičů, po-
kud tyto děti nebudou mít vlastní 
cestovní doklad. Dítě zapsané v ob-
čanském průkazu rodiče nepro-
káže státní občanství, nebo do 
občanského průkazu se zapisují  
i děti – cizinci. Na rozdíl od občan-
ského průkazu se do cestovního 
pasu rodičů zapisují pouze děti, 
které jsou státními občany České 
republiky. Dalším rozdílem je, že 
do občanského průkazu rodičů se 
zapisuje místo data narození a po-
hlaví – rodné číslo dítěte. Rodné 
číslo, jakožto vnitrostátní identifi-
kační údaj, může být nesrozumitel-
né pro cizí státní orgány. Z	uvede-
ných	 důvodů	 nedoporučujeme	
cestování	dětí	zapsaných	v	ob-
čanském	 průkazu	 rodičů,	 tedy	
bez	vlastního	cestovního	dokla-
du.		 							Odbor	sociálních	

a	správních	věcí
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vánoční kapřík
 Vánoce. Stromek, dárky, kapr … 
Volejbal? Odpovědí byla neděle  
18. prosince 2005 v adamovské spor-
tovní hale. II. ročník volejbalového 
turnaje smíšených družstev. Vánoční 
KAPŘÍK ´05. 
 Pozvání přijalo 8 družstev, vesměs 
z blízkého okolí. Hlavní cenou byli, již 
tradičně živí šupináči, které si vítězo-
vé museli vlastnoručně vylovit z ba-
zénku přímo v hale. Umístění na 
„bedně“ se dalo očekávat od ASK 
Blansko, Rudice a také ART Adamov 
nechtěl zůstat pozadu. S Kunštátem, 
který se po vlažnějším začátku postu-
pem času rozehrál, nikdo naopak 
nepočítal. Jeho cestu za prvním mí-
stem, nezastavili ve finále ani obáva-
ní mistři koncovek z ASK. V boji o třetí 
„lístek“ do bazénu uspěla Rudice. 
Domácím týmům se naopak vůbec 
nedařilo a nakonec skončily v propad-
lišti výsledkových dějin. Diváci, jako-
by dopředu tušili nezdar místních 
playerů, nepřišli pro jistotu téměř 
skoro žádní. No nic. Snad příště? 
 Vrcholem celého dne byl samotný 
výlov kaprů. Oproti Copacabáně ne-
byla teplota vody zrovna optimální, 
ale nakonec vše dobře dopadlo  
a otužilci z řad vítězů se dostali bez 
větších úhon na břeh. 
 Na zdárném průběhu celé akce 
Vánoční KAPŘÍK ´05 se podíleli čle-
nové VK Sokola Adamov, Mirek	Svě-
dínek, ČSSD	Adamov, ŠLP	Křtiny. 
Zápasy odřídil, k všeobecné spoko-
jenosti, pan Štefan	Pčola. 
Fotografie a více o turnaji na www.
vkadamov.net     VK	Sokol	Adamov

 V nepřehledné zatáčce na ulici 
Fibichova došlo u zastávky městské 
autobusové dopravy na kluzké vozov-
ce ke strážce autobusu MAD s osob-
ním automobilem. Při srážce nebyly 
naštěstí zraněny žádné osoby, došlo 
„pouze“ k poškození vozidel. Přivola-
ný strážník zajistil na místě bezpeč-
nost a plynulost silničního provozu, 
přivolal Policii ČR a do jejího příjezdu 
usměrňoval provoz vozidel. Míra za-
vinění řidičů je v šetření policistů. 
 Policie ČR požádala strážníky  
o součinnost ve věci příkazu k zatče-
ní 26letého muže. Při provádění bě-
žné hlídkové činnosti strážníci muže 
objevili na ulici města. Po výzvě strá-
žníků byl muž předveden na služebnu 
MP Adamov, kde byl předán přivola-
ným policistům.
 V pozdních nočních hodinách po-
řádal v pronajatém bytě 25letý muž 
domácí oslavu. Účastníci oslavy tro-
pili takový hluk, že vzbudili několik 
občanů v sousedních bytech. Po ob-
držení telefonického oznámení o ru-
šení nočního klidu se strážníci dosta-
vili k domu, kde byla až na ulici slyšet 
z bytu hlasitě hrající hudba, smích  
a hlasitý hovor účastníků oslavy. Po 
učiněných opatření na místě byla 
hudba vypnuta, ale oslava v bytě po-
kračovala až do ranních hodin. Na 
další výzvy strážníků již účastníci 
oslavy nebrali zřetel. Podezření z pře-
stupku proti veřejnému pořádku bylo 
strážníky oznámeno k projednání 
Komisi pro projednávání přestupků 
Města Adamova. 

Aktuální	informace
o	novém	„tabákovém	zákoně“	
 Dne 1. 1. 2006 nabyl účinnosti 
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a ji-
nými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů.
 Zákon zakazuje prodej tabáko-
vých výrobků a alkoholu osobám 
mladším 18 let. Prodej tabákových 
výrobků na kulturních, společenských 
a sportovních akcích určených pro 
osoby mladší 18 let. Zakazuje prodej 
a podávání alkoholu na všech akcích 
určených osobám mladším 18 let, 
osobám zjevně ovlivněným alkoho-
lickým nápojem nebo jinou návyko-
vou látkou, ve zdravotnických zaříze-
ních, ve všech typech škol a škol-
ských zařízeních. 
 Provozovatel je povinen na mís-
tech prodeje tabákových výrobků  
a alkoholu umístit pro kupujícího 
zjevně viditelný text zákazu prodeje 

tabákových výrobků a alkoholu oso-
bám mladším 18 let. 
 Na místech, kde je zakázáno kou-
řit, je provozovatel povinen umístit  
u vstupu zjevně viditelný text zákazu 
kouření.
 Zákonem je zakázáno kouření na 
veřejných místech, kterými jsou uza-
vřené prostory přístupné veřejnosti, 
v prostředcích veřejné dopravy, ve 
veřejně přístupných prostorách budov 
souvisejících s veřejnou dopravou, 
nástupištích, přístřešcích a čekár-
nách veřejné silniční a drážní dopra-
vy a městské hromadné dopravy.  
Ve vnějších i vnitřních prostorách 
všech typů škol a školských zařízení. 
V budovách státních orgánů, orgánů 
územních samosprávních celků,  
v zařízeních zřízených státem nebo 
územním samosprávným celkem 
poskytujících veřejné služby a ve 
finančních institucích. 
 Zákon zakazuje vstup pro osoby, 
které jsou zjevně pod vlivem alkoho-
lu nebo jiných návykových látek a  
jsou ve stavu, v němž bezprostředně 
ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřej-
ný pořádek nebo majetek do všech 
veřejných prostor, kde by mohly způ-
sobit sobě nebo jiné osobě škodu 
nebo vzbudit veřejné pohoršení, do 
všech prostředků veřejné dopravy, do 
veřejně přístupných prostor budov 
souvisejících s veřejnou dopravou, do 
přístřešků zastávek a nástupiš veřej-
né silniční a drážní dopravy a měst-
ské hromadné dopravy a prostor, kde 
probíhá sportovní akce. Pořadatel 
sportovní akce je povinen zajistit 
zabránění vstupu těmto osobám. 
 Zákon zakazuje požívání alkoho-
lických nápojů nebo užívání jiných 
návykových látek osobě, která vyko-
nává činnost, při níž by mohla ohrozit 
svůj život nebo zdraví nebo život  
a zdraví jiných osob nebo poškodit 
cizí majetek.
 Osoba, která se požitím alkoho-
lických nápojů nebo jiných návyko-
vých látek uvedla do stavu, v němž 
bezprostředně ohrožuje sebe nebo 
jiné osoby, veřejný pořádek nebo ma-
jetek, dále osoba, u které je důvodné 
podezření, že přivodila jinému újmu 
na zdraví v souvislosti s požitím alko-
holického nápoje nebo užitím jiné 
návykové látky, je povinna se podro-
bit odbornému vyšetření zjišujícímu 
obsah alkoholu nebo jiných návyko-
vých látek. 
 Výše uvedené osoby jsou povinny 
podrobit se na výzvu příslušníků Po-
licie České republiky, obecní	policie	
(městské	policie),	Vojenské policie, 

Vězeňské služby ČR, zaměstnavate-
le nebo jejího ošetřujícího lé-kaře 
vyšetření, zda nejsou ovlivněny alko-
holem nebo jinou návykovou látkou.
 Orientační vyšetření provádí útvar 
Policie ČR, obecní	policie	(městské	
policie)	a výše uvedení orgány po-
mocí dechové zkoušky, popřípadě 
odběrem slin. Lékařské vyšetření 
provádí zdravotnické zařízení k tomu 
způsobilé dechovou zkouškou a od-
běrem biologického materiálu. Odmít-
nou-li se výše uvedené osoby vyšet-
ření podrobit, hledí se na ně, jako by 
byly pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky. 
 Kontrolu dodržování povinností 
stanovených tímto zákonem vykoná-
vá obecní	policie (městská	policie),	
Policie ČR, obec v přenesené působ-
nosti a další státní orgány. Policisté 
a strážníci	OP	a	MP jsou podle pře-
stupkového zákona oprávnění za 
porušení některých ustanovení „tabá-
kového zákona“ ukládat a vybírat 
pokuty v blokovém řízení. 

	Robert	Nedorost
	vedoucí	strážník	MP	Adamov

ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

AkTUÁLní InFormACE 
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PřEhLED	AKcí
7. února 2006 – pro děti, které ne-
mají program na jarní prázdniny – 
návštěva planetária a hvězdárny  
v Brně – pořad ZVířÁTKA	A	hVĚZ-
DY (doprava autobusem), začátek 
pořadu je v 10 hodin, odjezd z Ada-
mova v 9 hodin, cena zájezdu 55 
Kč/osobu.
14. února 2006 – pro všechny, kdo 
si rádi poslechnou zážitky z cest 
– VEČER	O	cESTOVÁNí	S	EVOU	
A	VAŠKEM	–	AUSTRÁLIE	A	NO-
VÝ	 ZÉLAND. Členové skupiny 
SURF Blansko tentokrát budou víc 
povídat než zpívat. Prostřednictvím 
videoprojekce můžeme společně 
navštívit místa, která při cestách za 
posluchači Eva a Vašek mohli po-
znat. Začátek v 17.30 hodin.
16. února 2006 – návštěva brněn-
ského planetária – pořad ZAPO-
MENUTÁ	hVĚZDA. Začátek pořa-
du je v 10 hodin, odjezd autobusu 
v 9 hodin. Cena zájezdu je pro do-
spělé 75 Kč a pro důchodce 55 Kč.
18. února 2006 – pro rodiče s nej-
menšími dětmi je připraven zájezd 
za pohádkou, tentokrát ne však do 
divadla, ale na hvězdárnu v Brně. 
Pro děti jsou připraveny POhÁD-
KY	 Z	 NEBESKÉ	 ZAhRÁDKY. 
Začátek akce je v 15 hodin, odjezd 
z Adamova ve 14 hodin. Cena zá-
jezdu je pro dospělé 75 Kč a pro 
děti 55 Kč.
19. února 2006 – VERNISÁŽ	VÝ-
STAVY Jana M. Krejčího ve Spo-
lečenském centru v Adamově I v 16 
hodin.
19. února 2006 – Setkání zájemců 
o poznávání Bible v MKS Adamov 
– BIBLIcKÁ	hODINA v 17 hodin. 
20. – 26. února 2006 – PUTOVÁNí	
MORAVSKÝM	KRASEM – výstava 
k 50. výročí vzniku CHKO Morav-
ský kras. 
25. února 2006 – VELKÝ	DĚTSKÝ	
KARNEVAL, začátek ve 14.30 ho-
din, občerstvení, tombola, dobrá 
zábava. 
27. února 2006 – Pohádkové do-
poledne pro rodiče s dětmi a děti  
z mateřských škol ve městě – před-
stavení TROJLíSTEK	POhÁDEK. 
Účinkují herci divadla Mrak. Začá-
tek v 9 hodin, vstupné 20 Kč.

ZÁJEZDY	DO	DIVADEL
Bližší informace a přihlášky:
tel.: 516 446 590, 607 518 104   

30. ledna –	SLAMĚNÝ	KLOBOUK		
Veselohra se zpěvy, Městské diva-
dlo Brno v 19.30 h. Cena zájezdu: 
270 a 150 Kč  
13. února – JAKO	JEDNA	RODI-
NA. Činohra, Divadlo Bolka Polívky 
19 h. Účinkují: P. Zedníček, M. Vla-
dyka, J. Paulová. Cena zájezdu: 
230 Kč
18. února – POhÁDKY	Z	NEBES-
KÉ	ZAhRÁDKY. Určeno dětem od 
5 roků. Hvězdárna a planetárium 
Brno, od 15 hodin. Cena zájezdu: 
75 a 55 Kč
21. února – JESUS	chRIST	SU-
PERSTAR. Muzikál, Městské 
divadlo Brno v 18 h. Cena zájezdu: 
510 a 270 Kč
27. února –	IVAN	hROZNÝ
Taneční drama, S. Prokofjev / L. Va-
culík. Janáčkovo divadlo Brno v 19 
h. Cena zájezdu: 90 Kč
5. března –	JAKUB	A	JEhO	PÁN	
Činohra, Městské divadlo Brno v 15 
h. V hlavních rolích: J. Bartoška  
a K. Heřmánek. Cena zájezdu: není 
zatím známa
 
NOVÉ	KNIhY	
V	KNIhOVNĚ	MKS	ADAMOV	
Pro milovníky detektivek:
Yorkeová M.: Kdo za to může
Woods S.: Mrazivý ráj
Mc Dermidová V.: Záhada zimní 
zahrady
Cameronová S.: Polibek na rozlou-
čenou
Dětem pro ukrácení dlouhé chvíle:
Kreslíme zvířátka

Keramika pro malé i větší umělce 
2. a 3. díl
Z tvorby českých autorů:
Šmaus M.: Děvčátko, rozdělej 
ohníček
Brycz P.: Patriarchátu dávno zašlá 
sláva
Zgustová M.: Tichá žena
Z naučné literatury doporučujeme:
Uzel R.: Pod peřinou
Michora Z.: Český Honza: Cesta 
kolem světa za 99 dní
Největší Čech
Hašková Coolidge E.: Pět americ-
kých prezidentů, česká babička a já
Hrady a zámky Skotska
Ze světové literatury vybíráme:
Morrisonová T.: Láska
Grisham J.: Poslední porotce
Fulghum R.: Třetí přání 2
Stone T.: Léto v řecké taverně
 

ještě jednou zpět 
do loňského roku..
 Krátce před vánočními svátky 
uspořádalo MKS Adamov za vydat-
né pomoci paní Boženy Davidové 
módní přehlídku spojenou s ukáz-
kou líčení. Během módní přehlídky 
se návštěvníkům akce představil 
módní salon Liba z Bystřice nad 
Perštejnem. O líčení modelek, ale 
i jedné vylosované účastnice akce 
se postarala Božena Davidová. 
Pokud se vám akce líbila, můžete 
se těšit na březen, kdy vám model-
ky ze salonu Liba představí jarní 
kolekci ošacení.

na měsíc únor jsme pro vás připravili:
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 Vánoční Večer pro sebe se ko-
nal 14. prosince. Maminky, babičky 
i děti, které akci navštívily, si pod 
vedením maminek Sašky a Pavly 
společně vyrobily drobné dárky  
a drobnůstky, které jim zkrášlily byt 

 Po několika letech jsme do Ada-
mova opět pozvali „Vánoční truba-
če“, kteří svým vystoupením zpří-
jemnili náhodným posluchačům  
i ostatním obyvatelům města odpo-
ledne na Štědrý den, tedy 24. pro-
since loňského roku. V jejich po-
dání jsme si vyslechli několik vá-
nočních písní a koled. Podle ohlasu 
posluchačů se jejich koncertování 
líbilo a na vystoupení těchto hudeb-
níků se můžete těšit opět v prosin-
ci letošního roku.

o vánočních svátcích. O tom, jak se 
daří na „prknech, která znamenají 
svět“ přišla popovídat Terezka 
Jurnečková, která účinkuje v ně-
kolika představeních uváděných  
v Městském divadle Brno.

jUsTInA konEČnÁ 
– nedožité sedmdesátiny
	 Koncem února si připomeneme 
nedožité 70. narozeniny bývalé ada-
movské kulturní pracovnice paní 
Justiny Konečné, rozené Bartkové. 
Narodila se 28. února 1936 v Nivnici. 
Studovala Filosofickou fakultu Uni-
versity Jana Evangelisty Purkyně  
v Brně. V roce 1959 nastoupila do 
Adamovských strojíren v Adamově 
jako pracovnice závodní knihovny. 
Postupně pracovala na dalších mís-
tech – jako tajemnice závodního 
klubu AS a redaktorka závodního 
časopisu Směr.

 V roce 1967 se provdala za Miro-
slava Konečného, technického úřed-
níka Adamovských strojíren, který se 
rovněž věnoval kulturní činnosti v zá-
vodním klubu. Justina odešla v roce 
1976 do Brna na Městské kulturní 
středisko, kde pracovala jako vedou-
cí ZUČ v oblasti ochotnického diva-
dla. Naposledy pracovala jako vedou-
cí mezinárodního festivalu pro ama-
térský film (Brněnská šestnáctka) až 
do odchodu do důchodu v roce 1993.
 Justina od mládí ráda zpívala, 
byla jedním ze zakladatelů pěvecké-
ho kroužku Olšava v Uherském Bro-
dě, na studiích v Brně vystupovala se 
Slováckým kroužkem. V Adamově 
zpívala ve sborech, pracovala v diva-
delním a historicko-vlastivědném 
kroužku při závodním klubu, často 
vystupovala i sólově nebo s paní Van-
covou v kulturních programech i při 
vernisážích výstav. Byla rovněž člen-
kou kulturní komise při MěNV v Ada-
mově a redaktorkou městského 
zpravodaje.
 V roce 1994 u příležitosti 30. vý-
ročí povýšení Adamova na město 
obdržela čestné uznání za dlouhole-
tou kulturní činnost. Nevyléčitelná 
nemoc předčasně ukončila její plodný 
život. Zemřela 8. července 1997.
 Justina Konečná byla všestran-
nou kulturní pracovnicí. Plně se této 
činnosti věnovala i s podporou man-
žela. Svou prací přispěla k povzne-
sení kultury v Adamově, její přínos 
nebude zapomenut. Vzpomíná rodi-
na, přátelé a známí, ale i mnoho ada-
movských občanů.    Mirka	Kejíková
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pozvánka na výstavu
Malíř Jan M. Krejčí
 Jako únorovou výstavu připravil 
MKS, Historicko-vlastivědný kroužek 
ve Společenském centru, ul. Komen-
ského 6, přehlídku prací známého  
a v Adamově oblíbeného malíře Jana 
M. Krejčího. Vernisáž výstavy se us-
kuteční v neděli 19. února v 16.00 
hodin. Výstavu uvede doplnit jméno 
a PhDr. Jaroslav Budiš, v hudebním 
programu vernisáže vystoupí brněn-
ské pěvkyně Marie Sedláčková a Vě- 
ra Bakalová za klavírního doprovodu 
Františka Kratochvíla. Výstavu může-
te shlédnout do 28. února od 13.00 
do 17.00 hodin. 
 Výstavy Jana M. Krejčího uváděl 
po léta historik umění PhDr. A. B. Král, 
CSc. (zemřel v roce 2005). Z jeho 
hodnocení tvorby J. M. Krejčího uvá-
dím: 
 „Profesionální malíř Jan M. Krejčí 
z Mohelna u Náměště nad Oslavou 
nepatří k umělcům, kteří se spokojí  
s víceméně přesným až biografic- 
kým popisem krajiny. Vyčleňuje se tak 
z řady současných krajinářů tohoto 
typu a navazuje tak na původní smy-
sl malířství – „magii“, jak ji známe  
z kreseb prehistorických „jeskynních“ 
lidí. Tak abstraktní pojem magie, se 
stal oprávněným pro malby, které 

skrývají něco víc než je skutečnost. 
Malíř Krejčí v tomto duchu maluje 
nejen své krajiny. Nejsou totiž jen 
odrazem určité skutečnosti, ale je  
v nich do podvědomí diváka malířem 
zafixovaný, blíže nespecifikovaný 
tajemný děj. Po zahledění se do 
krajin malíře Jana M. Krejčího vnímá-
me jakýsi podvědomý proces, který 
se v nich odehrává. Umocňuje ho také 
zvláštní příšeří, v němž vnímáme 
skrytý pohybový rytmus, navozující 
až pohádkovou, tajuplnou atmosféru 
a evokující přítomnost smyslově  
a citově vnímaných astrálních bytos-
tí. Stejné pocity se opakují také  
v krajinářských výhledech, kde je 
zvýrazněna konfigurace zvrásnění 
povrchu země a které protínají cesty, 
vedoucí do nekončících prostorů mi-
mo svět reality. Také jeho stromové 
solitéry, většinou stepní borovice, 
mají zvláštní atmosférický opar. Malíř 
se tak vizuálně zmocňuje naši fanta-
zie a vtahuje nás tak do imaginárního 
prostoru plného tajemství. 
 Malíř však není jen krajinářem. 
Umělecky ztvárněná jsou také jeho 
květinová zátiší, vycházející z doko-
nalé znalosti vztahu člověka ke kvě-
tině, jako obrazu a odrazu lidských 
peripetii a nálad a z toho pramenící 
květomluvy. I květy mají svá tajemství 

a magický vliv na člověka. Tyto atri-
buty květin jsou zafixovány v jeho 
květinových zátiších, která sdělují svá 
poslání lidem.
 Malíř Jan M. Krejčí tak programo-
vě navazuje na duchovní odkaz bás-
nického díla Otokara Březiny, které  
je částečně spjato s nedalekým Ji-
nošovem, stejně jako na literární 
odkaz Jakuba Demla, básníka nad-
časového.
 Významný současný malíř Jan  
M. Krejčí, inspirovaný ve své tvorbě 
krásami a zvláštnostmi české kraji- 
ny, postihl nejen její výtvarné hodno-
ty, ale především umělecky ztvárnil 
její duchovní až magický podtext  
s obecnou platností o propojení ma-
lířství s rytmickou básnickou ódou 
tajuplně vyprávějící krajiny. Napl- 
nil tak myšlenku Alberta Einsteina: 
…to nejkrásnější, co můžeme proží-
vat, je tajemno. To je základní pocit, 
který stoji u kolébky pravého umění 
a vědy...“

• Nabízím vedení účetnictví, daňové 
evidence, DPH, mzdy, vyúčtování
společenství vlastníků. Tel. 723 482 
985, jrud@cbox.cz
• Koupím byt 2-3+1 v Adamově. Tel. 
605 903 800.
• Pronajmu plně zařízený DB 3+1 na 
ul. Neumannova, volný ihned.
Tel. 603 215 411, 728 210 176.
• Pronajmu byt 2+1 na ul. Fibichova, 
etáž. topení, volný od 3/06. 
Tel. 723 821 001.
• Pronajmu byt 1+1 na Ptačině, čás-
tečně zařízený, cena dohodou.
Tel. 603 877 695.
• Učím angličtinu, připravím k matu-
ritní zkoušce z angličtiny.
Tel. 721 455 384.
• Pronajmu garáž na ul. Plotní. 
Tel. 777 016 419.
• Prodám garáž na Horce, cena doho-
dou. Tel. 736 776 007.

InzErCE
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významná výročí

 Dne 20. února 2006 se dožívá  
82 roků bývalá závodní lékařka MUDr. 
Růžena Filipínská. Narodila se v Brně 
roku 1924. Za války nemohla studovat 
lékařskou fakultu a musela absolvo-
vat totální nasazení na třech místech 
v Čechách a na Moravě. Lékařskou 
fakultu vystudovala po válce a do 
Adamova nastoupila v listopadu 1952 
na zástup za MUDr. Oldřicha Volej-
níka. Ten se již do Adamova nevrátil  
a dr. Filipínská zde zůstala natrvalo. 
Pracovala ve starém závodním zdra-
votním středisku nad hasičovnou, 

později v novém na Smetanově ná-
městí. Celkem strávila v Adamově  
36 roků, až do roku 1989.
 Zpočátku spolupracovala s MUDr. 
Arnoštem Martincem a ostatními lé-
kaři. Její první „sestrou“ byl Alois Vá-
clavek. Dobré vztahy měla se všemi 
kolegyněmi a kolegy, sestřičkami, 
pracovnicemi z kartotéky a ostatním 
personálem. Adamovský závod i mě-
sto Adamov jí přirostly k srdci a zvláš-
tě se jí líbilo okolí Adamova.
 MUDr. Filipínská bydlí v Brně – 
Židenicích s neteří na Filipínského 
ulici. Ta byla pojmenována po jejím 
dědečkovi Janu Filipínském, který se 
vypracoval z textilního dělníka na 
novináře, později byl poslancem  
a senátorem. V roce 1928 se v Ada-
mově jako poslanec za soc. dem. 
stranu zúčastnil řešení vybudování 
silničního spojení Adamov – Brno 
kolem řeky. Silnice byla dokončena  
v roce 1937.
 Paní doktorce Růžence Filipínské 
přejí k jejím narozeninám bývalí spo-
lupracovníci a její bývalí pacienti  
i přátelé a známí všechno nejlepší, 
hodně zdraví a spokojenosti v dobré 
rodinné pohodě se svojí neteří. Rádi 
na ni v dobrém vzpomínají.         MK

MUDr. RůŽENA FILIPÍNSKÁ

vzpomínkA

 Dne 10. února 2006 tomu bude  
7 roků, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan František Alexa z Adamova. 
S láskou a úctou stále vzpomínají man-
želka, syn a dcera s rodinou. Děkuje-
me všem, co vzpomenou s námi.

 Dne 28. února tomu bude pět ro-
ků, co nás navždy opustil náš drahý, 
nenahraditelný manžel, otec, děde-
ček, pradědeček, pan Jan Žaludek. 
S láskou stále vzpomínají manželka, 
syn Vlastimil, dcera Ludmila a dcera 
Jana.

 Dne 1. února vzpomeneme 15. vý-
ročí úmrtí pana Zdeňka Kurfürsta. 
Všem, kteří mu věnují vzpomínku, dě-
kuje manželka, syn a dcera s rodinou. 

 10. prosinec byl vyhlášen Dnem 
lidských práv. K tomuto dni si žáci  
z 8.A třídy naší školy připravili pro-
jekt, kterým chtěli svým spolužákům 
z druhého stupně ukázat, co jsou to 
lidská práva.
 Celým programem provázela Te-
reza Klimešová, v hereckých rolích 
se představili Bára Havránková, Kri-
stýna Plesková, Monika Prokešová, 
Martin Manoušek, Filip Peterek, Tomáš 
Radkovič, Tomáš Valoušek a Pepa 
Uherka.
  V úvodu Tereza seznámila diváky 
se základními lidskými právy. Poté 
představila první scénku, kdy se čas 
vrátil do starověkého Říma, mezi gla-
diátory. Diváci viděli, jakým způso-
bem žili gladiátoři v Římě, kdy měli 
pouze právo na smrt. 
 Druhá ukázka představovala upá-
lení mistra Jana Husa. Jan Hus pře-
četl své kázání, pak se musel bránit 
před koncilem, který ho odsoudil  
k smrti, nebo nechtěl odvolat svá 
tvrzení. Zde bylo především porušeno 

právo na svobodu slova a vlastního 
názoru.
 Třetí ukázkou jsme se dozvěděli, 
jak bylo zrušeno nevolnictví patentem 
Josefa II. Nevolnictvím bylo porušeno 
hned několik práv, a to právo na 
svobodu, na vzdělání... Tato ukázka 
ukončila minulost a představení se 
dostalo do období současných dějin. 
Něž nastal čas na scénku o domácím 
násilí, Tereza divákům připomněla 
snad nejhorší období, kdy lidská práva 
byla porušována – období 2. světové 
války v koncentračních táborech.
  V části o hrubém domácím nási-
lí diváci viděli, co vše může způsobit 
alkohol, kdy jeden rodič, v naší ukáz-
ce otčím, surově a bezdůvodně fyzic-
ky napadá nejen partnerku, ale i dítě. 
  Poslední scénka se týkala velmi 
známého tématu, a tím je šikana. 
Herci ukázali, jak šikana vypadá, ale 
také kam až může obě dojít, pokud 
se nikomu nesvěří, protože naše scén-
ka skončila sebevraždou.
  Projekt o lidských právech jsme 

připravili tak, abychom předvedli ne-
jen jak se porušovala lidská práva již 
v minulosti, ale hlavním cílem bylo 
ukázat nejzávažnější a nejčastější 
porušování těchto práv v současné 
době. Chtěli jsme, aby každý pocho-
pil, že nikdo, a je to rodič, spolužák 
nebo kamarád nemá právo nikoho ani 
psychicky ani fyzicky napadat. Chtě-
li jsme, aby ten, kdo se ocitne v po-
dobně obtížné životní situaci, našel 
odvahu se někomu svěřit: učiteli, 
výchovnému poradci, lince bezpečí. 
Vždycky lze problém řešit, jen je 
potřeba to někomu říct. Nikdo nesmí 
zapomenout na to, že pomoc se vždy 
najde.          										M.	Klepárníková

den lidských práv
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judo Adamov 
informuje
   V měsíci listopadu a prosinci se 
adamovští judisté zúčastnili několika 
turnajů. 
 Dne 26. 11. jsme se zúčastnili Vel-
ké	ceny	Veselí	nad	Moravou, kde 
Leoš Daněk vybojoval 1. místo, Voj- 
ta Tyl a Stela Peterková obsadili  
3. místo. Na mezinárodní	Velké	ceně	
Mohelnice 3. 12. obsadil Leoš Da-
něk 2. místo a Vojta Tyl skončil na  
5. místě. V neděli 4. 12. na mistrov-
ství	Mláat vybojoval Ondra Synek 
5. místo. V Kosticích se konal 10. 12. 
Vánoční	 turnaj, kde Leoš Daněk 
obsadil 1. místo, Matěj Potůček se 
umístil na místě čtvrtém a Vojta Tyl 
na místě pátém.  Vánočního	turnaje	
nováčků v Blansku dne 13. 12. se 
adamovští judisté zúčastnili v hoj-
ném počtu. Pro některé to bylo první 
měření sil a zkušenost na soutěži. 
Leoš Daněk a Patrik Bychler vybojo-
vali 1. Místo, na druhém se umístili 
Stela Peterková a Ondřej Synek. 
Třetí skončili Jiří Tyl, Vojtěch Tyl, 
Martin Schneider, Lukáš Čech, Ulrii 
Mašbat, Aleš Halva a Michal Kala. 
Dále se turnaje zúčastnili Matěj Potů-
ček, Tomáš Gryc, Šárka Hartleifová 
a Zuzana Čechová.  
   Hodně píle na tréninku a spoustu 
úspěchů na soutěžích v roce 2006 
všem adamovským judistům přeje 
trenér Jiří Tyl.

 Poslední den před vánočními 
prázdninami se uskutečnil tradiční 
Běh do schodů, kterého se zúčastni-
lo 85 žáků a 8 zaměstnanců.
 A zde jsou vítězové: KATEGORIE	
ŽÁKŮ	–	1. roč.: Chlapci: 1. Petr Pro-
cházka, 2. Jakub Novotný, 3. Matěj 
Hartl. Dívky: 1. Lucka Křenková;  2. 
Beata Unzeitigová, 3. Veronika Fe-
rencová. 2. roč.: Chlapci: 1. Filip Kli-
meš, 2. Patrik Bychler, 3. Martin Je-
dlička. Dívky: 1. Petra Čepová, 2. Ja- 
na Straková, 3. Denisa Hradečná. 3. 
roč.: Chlapci: 1. Aleš Halva, 2. Jakub 
Uherka, 3. Aleš Dudík. Dívky: 1. 
Klára Holasová, 2. Alexandra Pela-
nová, 3. Michaela Pavlíčková. 4. roč.: 
Chlapci: 1. Radim Vrtěl, 2. David Rů-
žička, 3. Jiří Hruška. Dívky: 1. Adéla 
Šrumlová, 2. Gábina Čajkovská. 5. 
roč.: Chlapci: 1. Ulzii, 2. David Střelec, 
3. Jan Čepa. Dívky: 1. Šárka Hartlaj-

fová, 2. Veronika Straková, Dominika 
Brožová, 3. Iveta Valná. 6. roč.: Chlap-
ci: 1. Radek Mikulášek, 2. Tomáš 
Novotný, 3. Matěj Klimeš. Dívky: 1. 
Ivona Valoušková, 2. Edita Unzeitigo-
vá, 3. Petra André. 7. roč.: Dívky: 1. 
Radka Kolmačková. 8. roč.: Chlapci: 
1. Filip Peterek, 2. Lukáš Krátký, 3. 
Martin Novotný. 9. roč.: Chlapci: 1. 
Jan Kocman, 2. Karel Rezáč, 3. Jan 
Zeda. Dívky: 1. Monika Haluzová
KATEGORIE	ZAMESTNANcŮ	–Mu-
ži: 1. Robert Hloušek, 2. Aleš Spurný, 
3. Karel Hynšt, 4. Radek Cupák, 5. 
Stanislav Tůma, 6. Jakub Chvátal. 
Ženy: 1. Dobruše Janotová, 2. Radka 
Janíčková. 
Nejlepší	časy	na	celé	škole	měli:	
1. Robert Hloušek – 11,48 s
2. Jan Kocman – 11,50 s
3. Karel Řezáč – 11,90 s

	Jan	Kocman

      
   

vánoční běh do schodů na naší škole

placená inzerce
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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 shromažování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 
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 pozděj-
ších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2
Poplatník

Poplatek platí
a)  fyzická osoba, která má v obci 

trvalý pobyt; za domácnost 

může být poplatek odveden 
společným zástupcem, za ro-
dinný nebo bytový dům vlast-
níkem nebo správcem; tyto 
osoby jsou povinny obci ozná-
mit jména a data narození 
osob, které poplatek odvá-
dějí.

b) fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hláše-
na k trvalému pobytu žád- 
ná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit po-
platek společně a nerozdíl- 
ně, a to ve výši odpovídající 
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 kalendář-
ní rok a

b)  z částky 250,– Kč za kalendář-
ní rok. Částka podle bodu 1b 
je stanovena podle skuteč-
ných nákladů Města Adamova 
za rok 2004 na sběr a svoz 

netříděného komunálního od-
padu dle přílohy této vyhlášky, 
v níž je provedeno vyúčtová-
ní. 

2)  V případě změny místa trvalé-
ho pobytu nebo změny vlast-
nictví stavby, která je určena 
nebo slouží k individuální re-
kreaci v průběhu kalendářní- 
ho roku, se uhradí poplatek  
v poměrné výši, která odpoví-
dá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví stavby 
v příslušném kalendářním ro-
ce. Dojde-li ke změně v průbě-
hu kalendářního měsíce, je pro 
stanovení počtu měsíců roz-
hodný 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. Po-
platník může poplatek uhradit 
jednorázově, a to do 31.3. 
každého roku. 

2) Vznikne-li poplatková povin-
nost v průběhu kalendářního 
roku, je poplatek splatný do 30 
dnů od vzniku poplatkové po-
vinnosti.

obecně závazná vyhláška 
města Adamova

č. 24/2002
o místním poplatku za provoz systému 

shromažování, 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 

změna:	č.	4/2005	účinná	od	1.	1.	2006	
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Článek 5
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik poplat-
kové povinnosti do 15ti dnů od 
doby zapsání trvalého poby- 
tu ve městě Adamově nebo 
nabytí stavby (dle čl. 2 písm. 
b této vyhlášky) do vlastnictví 
nebo od ukončení dlouhodobé 
nepřítomnosti v obci a sou-
časně zaplatit poplatek na 
zbytek roku.

2) Ve stejné lhůtě je poplatník 
povinen ohlásit správci poplat-
ku zánik jeho poplatkové po-
vinnosti v důsledku změny 
trvalého pobytu v obci nebo  
v důsledku změny vlastnictví 
ke stavbě určené nebo slouží-
cí k individuální rekreaci. 

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 
stanovené touto vyhláškou 
nebo rozhodnutím povinnost 
nepeněžité povahy, může 
správce poplatku uložit po-
kutu 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 prokáží pobyt 

v zahraničí v délce minimál- 
ně 6 měsíců nepřetržitě, tento 
pobyt doloží prokazatelným 
potvrzením zaměstnavatele, 
školy, agentury, apod.,

b) poplatníci, kteří jsou prokaza-
telně dlouhodobě, nejméně 
však 3 měsíce nepřetržitě, 
hospitalizování v léčebnách  
a podobných zařízeních.

Počátek vzniku nároku na osvo-
bození je stanoven prvním dnem 
v měsíci následujícím po zaháje-
ní pobytu v zahraničí nebo po 
zahájení hospitalizace. Pokud 
poplatník již poplatek uhradil, má 
nárok na jeho vrácení v poměrné 
výši, která odpovídá počtu kalen-
dářních měsíců, v nichž trval ná-
rok na osvobození. Žádost o vrá-
cení poplatku musí být písemná 
a doručena na MěÚ nejpozději 
do 15 ti dnů od zániku nároku na 
osvobození. 

Článek 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vy-
hláška Města Adamova č. 23/2002 
ze dne 14. 5. 2002, která stano-
vila výši místního poplatku za 
provoz systému shromažování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní 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 shromažování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
 

náklady města na 
odvoz odpadu 
(vychází se z cen fakturovaných 
v r. 2004)
Do ceny za odvoz odpadu z mě-
sta Adamova jsou započítávány:

Uložení odpadu 
na skládku Březinka  

149	052,–	Kč

Odvoz komunálního odpadu  
1	514	766,–	Kč

Svoz a likvidace odpadu 
z odpadkových košů 
rozmístěných po městě, 
ze svozového dne, 
ze sběrného dvora, 
uložení odpadu na skládku
Vysočany, Sloup  

913	898,30	Kč

náklady města na 
likvidaci odpadu 
celkem

2	577	716,30	Kč

skutečné náklady: 
2 577 716,30 Kč : 4844 
/počet obyvatel k 31. 12. 2004/ 

=	532,14	Kč
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jste na své problémy sami?

Není v tom žádný háček. Jsme nestátní nezisková

organizace s cílem pomáhat firmám a podnikatelům

s jejich problémy. V rámci projektu Informačních míst 

pro podnikatele provozujeme tato poradenská centra 

v pověřených obcích.

Například Vám pomůžeme najít obchodní partnery

v Německu, založit pobočku v Rakousku, poradíme 

jak získat peníze formou dotace z fondů EU, nebo za-

platíme až 50tis.Kč za školení Vašich zaměstnanců.

Pro více informací kontaktujte, volejte:

… a už ani nedoufáte, že by Vám někdo pomohl?

Podnikatelé,

RM Blansko RM Brno  ERM Boskovice RM Brno - Výstaviště
Úřad pro zastupování státu Magistrát města Brna Městský úřad Boskovice OHK Brno
ve věcech majetkových Malinovského nám. 3 Masarykovo nám. 1/2 Výstaviště 1
Náměstí Republiky 1  60167 Brno  68018 Boskovice  64804 Brno 
67801 Blansko 542 173 589 516 488 620, 737 260 437 541 159 542
516 775 707  Jana Indrová  Jana Indrová Jana Bělehradová 
Ing. Alena Šafránková rmbrno@inmp.cz imp@brno.cz rmbrno@inmp.cz 
rmbrno@inmp.cz

RM Slavkov u Brna
Městský úřad Slavkov u Brna
Palackého nám. 64
68401 Slavkov u Brna
544121180, 737 260 436
Jaroslav Křápek
rmslavkov@inmp.cz

ERM Moravský Krumlov
Městský úřad
Moravský Krumlov
Klášterní nám. 125
67201 Moravský Krumlov 
515 300 714
Jana Bělehradová
imp@ohkbrno.cz

RM Znojmo
Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
nám. Armády 8
66902 Znojmo
515 216 575, 737 260 438
Martina Lendlerová
rmznojmo@inmp.cz

ERM Bučovice
Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
68501 Bučovice
517 324 423, 737 260 436
Jaroslav Křápek
imp@meuslavkov.cz

Zdarma Vám zpracujeme řešení 
podle Vašich potřeb. Pokud nevě-
říte, vyzkoušejte!


