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Sníh
Jaroslav Seifert
Už zapadl nám práh,
už mizí hroty věží
a bloudíš ve vločkách,
hledaje cestu stěží.
Kdo by však neměl rád
ten tanec, vír a pád,
vy vločky v modrých tmách,
když sněží?
V kadeře vlasů tvých,
vroubících hladkost čela,
už napadl ti sníh,
však ty jsi zrůžověla.

A kdo by neměl rád
tu vůni i ten chlad,
sníh na tvých kadeřích,
když sněží?
Sníh celý večer vál
a v šeru okno září.
A já jsem miloval
i vrásky na tvé tváři.
Kdo by však neměl rád
sníh, který zůstal svát,
ač jsem jej dechem hřál,
když sněží?

Vážení občané,
v tomto roce oslaví Adamov 40.
výročí povýšení obce na město. Tato
událost je příležitostí k ocenění lidí,
kteří se významně angažují nebo
angažovali v různých oblastech společenského života (věda, technika,
kultura, školství, zdravotnictví, sport,
spolková činnost, politika apod.).
K jedinečnému ocenění patří udělení čestného občanství Zastupitelstvem města Adamova.
Věříme proto, že využijete tuto
jubilejní událost a předložíte komisi
pro udělování čestného občanství při
Radě města Adamova návrh podle
níže uvedené osnovy:
1. Předkladatel návrhu
2. Základní osobní údaje navrhovaného
- jméno, příjmení, titul

- národnost
- datum a místo narození
- datum a místo úmrtí (v případě
udělení in memoriam)
- adresa trvalého bydliště
3. Stručný životopis
4. Specifikace činnosti, za kterou doporučujete udělení čestného občanství vztahující se k životu a reprezentaci města Adamova nebo
regionu, státu či na mezinárodním
poli.
5. Podpis předkladatele
Písemné návrhy předložte, prosím,
komisi pro přidělování čestného občanství obce nejpozději do 15. března 2004 k rukám pí. Lenky Malákové,
Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04
Adamov.
Mgr. Miroslav Kučera
předseda komise

Otázky pro …

Má další představa byla – daleko
větší zájem občanů o dění v našem
městě. Na většině veřejných zasedání
Zastupitelstva města vidím stejné tváře
přítomných, které patří povětšinou zaměstnancům Městského úřadu v Adamově. Je škoda, že se těchto zasedání
nezúčastňuje větší počet občanů. Ale
už dost bylo úvah o mých představách.
Dění ve městě, jako adamovský rodák, vnímáte již od Vašich dětských let
a nyní máte možnost řadu věcí ovlivňovat. Na co se soustředíte?
Z výše uvedeného vyplývá, že toho
jako zástupce opoziční menšiny při
rozhodování o dění v Adamově moc
ovlivnit nemohu.
Vím, že Adamov je velice specifické
město – dva kopce, kde si každý žije
svým vlastním životem. Jedním z mála elementů, který spojuje oba kopce,
je sport. Právě při sportovních akcích
se v Adamově schází nejvíce občanů,
a proto bych se v rámci svých možností
chtěl nejvíce soustředit na tuto činnost.
Peněz není nikdy dost, zvláště pak,
když je na každém kroku vidět, co
všechno by bylo třeba opravit, zlepšit
nebo vybudovat. Co na to říkáte?
V našem městě je stále co zlepšovat
– komunikace, služby, kulturu a tak dále.
Vím, že to není vůbec jednoduché rozhodnout co je přednější a potřebnější
a kam v dané chvíli peníze přesunout.

Miroslava Čumu, člena Městského zastupitelstva za ČSSD, 40 let

Jste další novou mladou tváří Městského zastupitelstva. S jakými představami jste zasedl mezi patnáct zvolených poslanců města?
Do Městského zastupitelstva jsem
vstupoval s představou patnácti plně
nezávislých, spolupracujících občanů-zastupitelů, zbavených stranické
příslušnosti, kteří jsou schopni opustit
v rámci zájmu občanů stranickou linii
nebo uhnout od volebního programu
při hledání nejlepší možné cesty k řešení problémů.
Výsledky voleb a poměr sil v zastupitelstvu mně vzaly mnohé z představ.
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme:
04.01. Vincenc Procházka,
Petra Jilemnického 4, 91 roků
12.01. Aloisie Kuchařová, Mírová 8
81 roků
12.01. Blažena Chrástová, Komenského 1
70 roků
16.01. Richard Papež, Blažkova 6
80 roků
20.01. Anna Kubová, Komenského 9
70 roků
22.01. Adéla Straková, Opletalova 44
75 roků
22.01. Marie Rerychová, Neumannova 4
70 roků
26.01. Julie Dobrovolná, Pod Horkou 9
82 roků
27.01. František Alex, P. Jilemnického 27
70 roků
28.01. Vlasta Selucká, P. Jilemnického 2
81 roků

Úmrtí:
24.09.2003 Alois Semeniuk, Komenského 3, r. 1923
11.10.2003 Josef Zouhar, Petra Jilemnického 16, r. 1928
17.11.2003 Miroslav Horák, Hybešova
5, r. 1939
Nikdo nemůže dopředu vědět, jestli
například bude mírná zima a ušetřené
náklady na údržbu (posypy atd.) komunikací se mohou použít někde jinde
nebo naopak bude třeba vzít odjinud,
protože prostředky na údržbu komunikací byly nedostačující. Samozřejmě je
hodně položek v rozpočtu města, které
bych využil jinak. Ale jak už jsem jednou uvedl, o rozpočtu rozhoduje patnáct zastupitelů, což je patnáct názorů
jak nejlépe využít rozpočet města.
Jako člen finančního výboru se budu
zasazovat o větší finanční podporu dětí,
mládeže a sportu.
Na co jsme se nezeptali.
Přeji všem, aby nejen za prací zastupitelů, ale i přístupem Vás občanů ubývalo bolavých míst a nespokojenosti
v našem městě.
Na závěr chci dodatečně touto cestou popřát všem občanům Adamova
hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů v roce 2004.

Odbor ekonomický Městského úřadu Adamov upozorňuje občany na splatnosti jednotlivých místních
poplatků a jiných úhrad pro rok 2004:
název platby
poplatek ze psů

splatnost
31.3.2004

částka
120

Poznámka
1.pes v rodinném domě

180

2.pes v rodinném domě

30

1.pes v rodinném domě - důchodce

45

2.pes v rodinném domě - důchodce

150

1.pes obytný dům - důchodce

225

2.pes obytný dům - důchodce

350

1.splátka za psa v obytných domech

500

1.splátka za 2.psa v obytných domech

250

pes v kotci na Kolonii

350

2.splátka za psa v obytných domech

500

2.splátka za 2.psa v obytných domech

komunální odpad 31.3.2004

225

1.splátka za fyzickou osobu s trvalým pobytem

30.9.2004

225

2. splátka za fyzickou osobu s trvalým pobytem

31.8.2004

zahrádky

31.1.2004

dle smlouvy

specifický s.
1341002004

1337002004
1012213104

Oproti loňskému roku byla zvýšena
sazba místního poplatku za komunální
odpad na 450,- Kč/osobu/rok. Platba
u místního poplatku ze psů je vyžadována již od 3 měsíců stáří psa. U obou
místních poplatků je oznamovací povinnost do 15 dnů ode dne změny (platí
i pro občany osvobozené od místního
poplatku ze psů).
V případě, že platby nebudete provádět na pokladně Městského úřadu
Adamov, žádáme Vás o uvedení specifických symbolů dle tabulky (slouží
k upřesnění druhu Vaší platby). Rovněž
věnujte pozornost identifikaci Vaší osoby (plátce) – pro tento účel použijte variabilní symbol, a to minimálně datem
narození plátce ve tvaru DDMMRRRR
(den, měsíc, rok). Při nezadání těchto
symbolů není možné blíže specifikovat Vaši platbu, a proto nebude platba
přiřazena k pohledávce za Vaší osobou
– prosíme, předejděte těmto nepříjemnostem.
Děkujeme.
Ing.Zora Krčová
Vedoucí odboru ekonomiky
Zima, to není jen roční období. Zima, to
je nálada, čas radovánek, sněhových vloček, čas odpočinku přírody i člověka.
Foto: Mgr. Miroslav Kučera
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Dávky státní sociální podpory - změna platné právní úpravy od 1. 1. 2004
Zákonem č. 453/2003 Sb. se mění
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Od 1. 1. 2004 vstupují v účinnost pouze některá ustanovení novely, zbývající
mají stanovenou účinnost od 1. 4. 2004
a od 1. 7. 2004.
Úpravy od 1. 1. 2004 se týkají
zejména:
1) žadatelů o azyl, a to tak, že od uvedeného data nebudou dávky státní
sociální podpory přiznávány žadatelům o azyl a jejich rodinám. Pokud
však nárok na dávky státní sociální
podpory vznikl těmto osobám před
1. lednem 2004, bude tento nárok
náležet i po 31. prosinci 2003, a to
po celou dobu, po kterou budou nepřetržitě plněny podmínky takového
nároku.
2) nároku na dávku rodičovský příspěvek, kterého se novela dotkla nejvíce.
U této dávky se vypouští dosavadní

podmínka omezené výdělečné činnosti. Od 1. ledna 2004 si může rodič
při nároku na rodičovský příspěvek
zlepšit svoji sociální situaci výdělečnou činností bez omezení, neboť
jeho příjmy již nebudou zkoumány.
U osob samostatně výdělečně činných se novelou ruší zúčtování této
dávky.
Rovněž se nebude zkoumat nárok
na hmotné zabezpečení uchazečů
o zaměstnání a na příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní
schopností v době jejich pracovní rehabilitace.
Ostatní zákonné podmínky nároku
na rodičovský příspěvek zůstávají zachovány, zejména stále platí
omezení možnosti návštěvy dítěte
v předškolním zařízení nejvýše pět
kalendářních dnů v měsíci.
Pokud má v současné době rodič
zastavenou výplatu rodičovského
příspěvku z důvodu příjmů z vý-

Zlatá zastávka
nízkoprahové centrum, ul. Plotní 2, Adamov I
„Zlatá zastávka“ je zařízení Oblastní
charity Blansko, která se zabývá prevencí nežádoucích sociálních jevů
u mládeže. To se děje zejména formou
volnočasových aktivit a poradenství.
Mládež může svobodně navštívit zařízení v odpoledních hodinách, tj. od 14
– 19 hodin, svobodně jej může opustit,
za nabízené služby nemusí platit. Návštěvník musí dodržovat pouze základní stanovená pravidla, např. zákaz užívání alkoholu a jiných návykových látek
v centru, zákaz fyzického a slovního
napadání ostatních návštěvníků, zákaz
manipulace s vybavením bez dovolení
zaměstnance apod.
Obecně se snažíme o příkladné vedení mládeže k smysluplnému trávení
volného času a vytváření správných
osobnostních kvalit a vnitřních hodnot.
V případě potřeby můžeme klienty
odkázat na další odborníky, jako jsou
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psycholog, právník, další sociální pracovník apod.
Mládež je při návštěvě pod dozorem 3 zaměstnanců, vedoucí-sociální
pracovník, kontaktní pracovník, civilní

dělečné činnosti přesahujících povolenou hranici a návštěva dítěte
v předškolním zařízení nepřesahuje
v kalendářním měsíci zákonem stanovenou toleranci, může si tato osoba požádat od 1. 1. 2004 o obnovení
výplaty dávky na příslušném kontaktním místě odboru státní sociální
podpory. Nárok na jednotlivé splátky
dávky zaniká uplynutím 3 měsíců od
dne, od něhož dávka náležela.
3) nároku na zaopatřovací příspěvek.
Novelou zákona se ruší nárok na
dávku zaopatřovací příspěvek osobě, které soud přiznal vůči vojákovi
výživné nebo příspěvek na výživu
nebo která uzavřela s vojákem dohodu o placení výživného.
O změnách s pozdější účinností
bude veřejnost v předstihu informována obvyklou formou.
JUDr. Eva Ševčíková, vedoucí odboru
státní sociální podpory, MÚ Blansko
služba. V rámci volnočasových aktivit
při běžné návštěvě nabízíme například
stolní fotbal, ping pong, sport v hale
v Blansku, hudbu, videoprojekce atd.
Jsme v kontaktu přibližně se 100
mladými lidmi. Denně nás navštíví průměrně 25 klientů, těch stálejších máme
přibližně 50.
Širůčka Mojmír DiS., vedoucí
Tel. 737 230 848

Program prevcentra „Zlatá zastávka“ na únor 2004:
Videoprojekce:
Čtvrtek 5. února - Rychle a zběsile 2, 17.00 hod.
Čtvrtek 19. února – Terminátor 3, 17.00 hod.
Sport:
Každou středu sportovní odpoledne v hale v Blansku – kopaná, florbal, posilovna.
Sraz ve 14.40 hod. u Zlaté zastávky, odjezd ve 14.51 hod. z vlakové zastávky.
Pobyt v hale od 15.00 do 17.00 hodin.
Klubové akce:
Turnaj ve stolním fotbale – 10. února v 17.00 hod.
Turnaj v ping pongu – 24. února v 17.00 hod.
Beseda:
„Situace na drogové scéně posledních let“- pro zájemce, kteří se chtějí
dozvědět o změnách a vývoji v trendech drogové scény mezi mládeží. Je
určena pro každého bez rozdílu věku. - 27. února v 17.00 hod.

MKS Adamov připravilo
5. února 2004
autobusový zájezd do Divadla Husa na
provázku na představení
BABIČKA
Začátek představení je v 19 hodin.
Odjezd autobusu je v 17.45 hodin
od ZŠ Komenského a v 18.00 hodin
z Adamova III.
Pro velký zájem o představení Babička
bude další zájezd pořádán v měsíci
březnu 2004.
6. února 2004
návštěva divadla „zadním vchodem“
- náhrada za odvolanou akci v lednu
2004
MAHENOVO DIVADLO BRNO
Začátek exkurze je ve 14.00 hodin.
Odjezd autobusu ve 13.00 hodin od
ZŠ Komenského a ve 13.15 hodin
z Adamova III.
8. února 2004
autobusový zájezd do Janáčkova
divadla v Brně na baletní pohádku
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Začátek představení je v 10.30 hodin.
Odjezd autobusu v 9.15 hodin od ZŠ
Komenského a v 9.30 hodin z Adamova
III.
10. února 2004
MKS Adamov - pásmo krátkých
pohádek pro návštěvníky MC Adámek
a rodiče s dětmi
ŠPALÍČEK POHÁDEK v podání herců LD
Radost
Začátek v 9.15 hodin. Účinkuje K.
Rakovčíková a P. Putna.
11. února 2004
MKS Adamov – i v letošním
roce pokračuje MKS v pořádání
cestovatelských besed – tentokrát:
Alena Žákovská - ZA STROMOVÝMI
LIDMI KMENE KORROWAY A KOMBAY
Přednášky jsou doplněny promítáním
diapozitivů.
Začátek akce je v 17.30 hodin.
18. února 2004
MKS Adamov – Pohádkové dopoledne
pro děti z mateřských škol ve městě
a rodiče s dětmi
O PRINCEZNĚ BARBORCE

Začátek představení je v 9.15 hodin,
účinkují herci jihlavského BOBO
divadla.
21. února 2004
MKS Adamov – ve spolupráci
s agenturou Vendulka Brno
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
… volba MISS ŽABKA … občerstvení …
tombola … soutěže
Začátek akce je ve 14 hodin.
22. února 2004
MKS Adamov – setkání zájemců
o poznávání Bible
BIBLICKÁ HODINA
Začátek akce je v 17.00 hodin.
26. února 2004
autobusový zájezd do Městského
divadla Brno na představení
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Začátek představení je v 18.00 hodin.
Odjezd autobusu v 16.45 hodin od
ZŠ Komenského a v 17.00 hodin
z Adamova III.

Připravované autobusové
zájezdy do divadla:
5. 2. začátek v 19.00 h.
Divadlo Husa na provázku –
představení s Jiřím Pechou v hl. roli
BABIČKA - zájezd obsazen,
další v 3/2004
8. 2. začátek v 10.30 h.
Janáčkovo divadlo Brno
– baletní pohádka
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
26. 2. začátek v 18.00 h.
Městské divadlo Brno - komedie
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
2. 3. začátek v 19.00 h.
Janáčkovo divadlo Brno
OPERNÍ KONCERT (od českých autorů)
k Roku české hudby
Přihlášky: do 10. února 2004
8. 3. začátek ve 20.00 h.
TYPOS – Česká televize Brno
BANÁNOVÉ RYBIČKY Přihlášky: do 13.
února 2004

Termín předprodeje
jízdenek a vystavování
průkazek na MHD
v Adamově:
27. února
od 7.30 do 8.00 hod.
v ZŠ Komenského,
od 13.00 do 17.00 hod.
v MKS.
18. 3. začátek v 19.00 h.
Hala RONDO Brno – irská taneční
skupina LORD OF THE DANCE - zájezd
obsazen pro velký zájem přidala
pořádající agentura druhé představení
19. 3. začátek v 19.00 h.
LORD OF THE DANCE
Přihlášky: do 5. února 2004
24. 3. začátek v 19.00 h.
Mahenovo divadlo Brno
NAŠE MĚSTEČKO
3. 4. začátek ve 14.30 h.
Praha – GoJa Muzic Hall
BÍDNÍCI
3. 4. začátek ve 14.00 h.
Praha – Divadlo Ta Fantastika
EXCALIBUR
4. 4. začátek v 19.00 h.
Mahenovo divadlo Brno
VESELÁ VDOVA
8. 4.
Kulturní dům Brno
VEČER SE ZDEŇKEM TROŠKOU
Duben
Divadlo Semafor v Brně
představení ŽIVOT JE NÁHODA
V OBNOŠENÝ VESTĚ

Poděkování
Dovolte mi, abych i prostřednictvím Zpravodaje poděkoval Odboru kultury Jihomoravského kraje
za finanční zajištění opravy římsy
nad průčelím kostela svaté Brabory
v Adamově.
Jiří Kaňa
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Ačkoliv máme za sebou již první měsíc nového roku, maminky, které spolu
s dětmi navštěvovaly MC Adámek, se
prozatím nesešly. Zapříčinila to nejen
chřipka a neštovice, ale i skutečnost,
že některé z „aktivních“ maminek nastoupily do zaměstnání a do Adámka
nebudou již docházet. Věřím, že se však
opět najde skupinka nadšenců, kteří se
práci v MC budou věnovat. Prozatím

máme pro Vás připraven program na
únor a uvítáme náměty a nápady pro
další měsíce.
3. února 2004 v 9.30 h.
Hravé vařečky – výroba jednoduchých
hraček (vařečky si vezměte s sebou)
Připravila: I. Hodaňová
10. února 2004 v 9.30 h.
Pohádky pro nejmenší - Špalíček
pohádek. Účinkují: herci LD Radost

Pozvánka na výstavu
Anatolij Ključinský – ikony, plastiky, obrazy • Martina Fialová – kresby a grafiky
V měsíci únoru vás zveme do výstavní síně Společenského centra
v Adamově, ulice Komenského 6, na
zajímavou výstavu dvou autorů, Anatolije Ključinského a Martiny Fialové. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli
15. února v 16 hodin. Výstavu uvedou
Mgr. Dana Baštářová, Anatolij Ključinský a PhDr. Jaroslav Budiš. V programu
vernisáže vystoupí Mgr. Jana Chocholatá – zpěv, klavír. Pro cestu na vernisáž
je možno využít pravidelný spoj MHD
s odjezdem z Adamova III v 15.30, od
nádraží v 15.36, od železniční stanice
Adamov zastávka v 15.40 hodin.
Anatolij Ključinský se narodil v roce
1938 v Kazachstánu v rodině polského
původu. Genetická výbava evropského
cítění, každodennost ruské ingerence
a exotika asijské země byly hlavními
prvky, které ovlivňovaly Ključinského
dětství a dospívání. Do Moskvy odešel
na vysokou uměleckou školu, na níž se
školí monumentalisté. Získal všestranné vzdělání, které předurčilo obrovské
rozpětí jeho uměleckých zájmů. Je stejně dobrým malířem i sochařem, keramikem i kreslířem, tvůrcem návrhů pro
monumentální tvorbu, autorem pro
dopracování interiérů a exteriérů. Základem se pro Ključinského stala ruská
klasická malířská škola, studium starých
mistrů a ikon. Na ně Ključinský navazuje při tvorbě ikon, dodržujíc při tom tradiční kánony a postupy. Nekopíruje, nýbrž – ovlivněn i jinou kulturou – tvořivě
na dávné mistry navazuje.
Ústřední a nejvlastnější technikou
jsou pro malíře rozměrná plátna. Pře6

devším obrazy komponované a laděné
ikonograficky. V současné, moravské
etapě tvorby přechází od pláten s biblickou tématikou k uměleckému ztvárnění podnětů, se kterými se setkává
a které vyhledává. Citlivě vnímá naši
krajinu, naše lidi, zajímá se o folklór
i historii. To vše chce dostat do svých
obrazů. Věnuje také portrétu se snahou
postihnout „duši“ portrétovaného. Působivé jsou např. jeho „starušky“.
Významnou oblastí Ključinského
tvorby jsou keramické plastiky. Jsou
určeny pro exteriér i interiér. Jemně

17. února 2004 v 9.30 h.
Beseda s M. Kišnerovou,
pracovnicí PPP Blansko na téma
„Vývoj řeči“
24. února 2004 v 9.30 h.
Hravé kolíčky – zhotovení
jednoduchých hraček
Připravila: M. Muchová
Pokud Vás některý z připravovaných
programů zaujal, přijďte mezi nás
– těšíme se na Vás!
barevně tónovaná keramika působí
jemně, vznosně.
Martina Fialová je žačkou A. Ključinského. Za pět let jeho kultivovaného
vedení si vypracovala svůj styl, který
charakterizuje lehkost a jemnost ve výrazu i v podání.
Patří k mladší generaci. Vystavuje
kresby a grafiky.
Výstava ve Společenském centru
potrvá do 24. února a bude otevřena
od 13.00 do 17.00 hodin. Po telefonické
domluvě na č.tel. 516 446 590 je možná
návštěva i v jinou dobu.
PhDr. Jaroslav Budiš

Kresba: Martina Fialová

Mateřské centrum Adámek

Galerie osobností
Zdeněk Kroupa
Sedmého ledna uplynulo pět let od
úmrtí adamovského rodáka, čestného občana Adamova, operního pěvce
Zdeňka Kroupy. Ať už působil v Brně,
v Praze nebo v Linci, do Adamova se
vždy rád vracel a adamovští občané na
něj s úctou vzpomínají.
Zdeněk Kroupa se narodil 15. listopadu 1921 v Adamově. Jeho otec, Karel
Kroupa, byl frézařem, později pracoval
v Adamovských strojírnách jako mistr.
Pěvecké nadání a lásku k divadlu zdědil
Zdeněk po své matce, která byla činná
v adamovském ochotnickém divadle.
Zdeněk vychodil v Adamově obecnou
i měšťanskou školu. Pak pokračoval ve
studiu v Brně na vyšší státní průmyslové škole stavební. Po maturitě nastoupil
do akciové společnosti Škodovy závody, závod Adamov. Nejdříve pracoval
v oddělení údržba závodu, později
v konstrukci.
Pěvecké vlohy objevili učitelé
u Zdeňka velmi záhy a i když on sám
toužil po zpěvu, uposlechl přání otce,
vystudoval stavitelství a stal se stavebním technikem. Jakmile si začal vydělávat, pustil se do studia zpěvu. Jeho první učitelkou byla profesorka Kranzová,
po ní následovala řada dalších pěveckých pedagogů. Nadání, houževnatost
a píle přivedly Zdeňka Kroupu do souboru Státního divadla v Brně. Sólistou
opery se stal 1. srpna 1946. V letech
1947/48 zpíval v opeře Státního divadla
v Ostravě, od srpna 1963 působil v Národním divadle v Praze. V roce 1970 přijal angažmá v Zemském divadle v Linci,
kde působil až do roku 1991, kdy v sedmdesáti letech odešel do důchodu.
Připomeňme si některé z nejznámějších umělcových rolí: Aida – velekněz, Jakobín – Vilém z Harasova, Eugen
Oněgin – Gremin, Dimitrij – Basman,
Hubička – Paloucký, Dvě vdovy – Mumlal, Rusalka – vodník, Dalibor – Beneš,
Libuše – Chrudoš, Krútňava - Štelina,
Don Giovanni – Leporello, Prodaná
nevěsta – Kecal a mohla by následovat
řada dalších rolí.
Cenu za umělecký výkon obdržel
Zdeněk Kroupa v roce 1973 za roli

Revírníka v nahrávce Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky pro firmu
Supraphon. Medaili za zásluhy o propagaci a šíření díla Leoše Janáčka udělilo
Zdeňku Kroupovi ministerstvo kultury
(1978-79). Čestné občanství Adamova
obdržel při oslavách výročí města v roce 1994.
Zdeněk Kroupa žil se svou životní
družkou Mirou Figarovou, sólistkou
baletu Státního divadla v Brně. Této
známé primabalerině byla v roce 1997
udělena Cena Thálie za celoživotní mistrovství v oblasti dramatického umění
a v roce 2003 jí bylo uděleno čestné občanství města Brna.
Zdeněk Kroupa zemřel náhle 7. ledna
1999 ve věku 77 let. Jeho přátelé a ctitelé jeho umění na něj s láskou vzpomí-

nají. Dnes už nám jeho krásný hluboký
hlas připomenou jen gramofonové
nahrávky. Nověji se objevují některé
přepisy i na CD, např. na trhu je Rybova
České mše vánoční, kde zpíval sólo.
Miroslava Kejíková, Jaroslav Budiš

Slova pro povzbuzení
Vybírat odpadkové koše nepatří
zrovna ke slušnému vychování. Přesto
se k tomuto lecjaký bezdomovec nebo
skutečný chudák občas i pravidelně
odhodlá. Já, pokud si dobře vzpomínám, jsem to udělal dvakrát, pokaždé
v Brně. Poprvé, když mě okradli a ze
zoufalství jsem prohledával okolní popelnice s nadějí, že své doklady najdu.
Nenašel jsem. Našel je později školník
blízké školy, který se do popelnice podíval dřív, než do ní vysypal odpadky.
Byl jsem mu za to moc vděčný.
Podruhé jsem sáhl do přeplněného koše jedné mateřské školy. Bylo
to kolem MDŽ, tedy dříve slaveného
svátku žen. V té školce děti vyráběly

maminkám papírová zdobená srdíčka. Umatlaná, polepená, jak už to tak
u malých dětí bývá, ale s láskou vytvořená. Byl jsem tam tenkrát s pohádkou
a když jsem odcházel, uviděl jsem
jedno takové srdíčko v koši. Zahodila
je tam jedna maminka, co odcházela
přede mnou. Nedokázal jsem je tam
nechat a jít dál. Kvůli dalším dětem,
které by je tam určitě viděly a určitě
by se ptaly: „Proč ta maminka vyhodila srdíčko?“
Blíží se jaro a s ním mimo jiné i čas
různých úklidů. Pohlídejme si, ať při
nich nevyhodíme i srdce, které jsme
dostali od druhých.
Jiří Kaňa
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Sport
Soupiska účastníků –
TJ SPARTAK Adamov:
Filip Němec, Martin Buřík, Tomáš
Hloušek, Jan Hemzal, Jan Pačovský (c),
Radek Mikulášek, Jakub Jeřábek, Jiří
Charvát, Jakub Vlacha, Radek Melich,
Michael Farkaš.

Adamov - Jedovnice
Adamov - ASK Blansko
Charvát
Adamov - Rájec-Jestřebí
Pačovský
Adamov - ČKD Blansko
Pačovský
Adamov - Lipůvka
Adamov - Lipovec
Charvát 2

kont.
1:0
1:0
1:1
0:4
2:0

Adamov - Ráječko
Hloušek, Hemzal

2:1

Inzerce
Zahradnická firma – návrhy, realizace
a údržba zeleně, hledá spolupracovníky v oblasti zahrad., elektro a stavit.
Sezónní práce na ŽL. Informace na tel.
603 826 179, 602 436 037

Výsledky fotbalového oddílu

HLEDÁM

Dne 10. 1. 2004 proběhla kvalifikace
pro Zimní halovou ligu starších přípravek. Ta se uskutečnila ve sportovní hale
ČKD Blansko. Z osmi zúčastněných postupovaly do finále první čtyři týmy. Našim hráčům se turnajové klání vydařilo
a nestačili pouze na silně hráčsky posílený tým Rapidu Lipůvka. Druhé místo
s přehledem zajišťuje postup do finálových bojů. Výsledky našeho družstva:

Hledám podnájem bytu 1+1 nebo
2+1 v Adamově. Prosím volejte tel. číslo: 732 328 068

ORIENTAČNÍ BĚH
Na tradičním závěrečném hodnocení sezóny hodnotili orientační běžci
při TJ Spartak Adamov loňský rok 2003.
Oddíl v současné době má 44 členů,
z toho 23 registrovaných závodníků.
Členové oddílu se pravidelně zúčastňovali oblastních žebříčků jednotlivců
a nositelé licence B také Národních žebříčků-B - Morava. O prázdninách se naši
závodníci bohatě zapojili do náročného
programu řady vícedenních mezinárodních závodů, kde také dosáhli několika výrazných úspěchů. Na základě
dlouhodobých výsledků dosáhli největšího úspěchu sourozenci Věžníkovi,
kteří získali pro rok 2004 soutěžní Li-
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Poslední prodej dámských klobouků v této zimní sezóně se uskuteční
v budově bývalého internátu na Horce
v pondělí 9. února 2004 v době od 13
do 17.30 hodin. Všechny ženy srdečně
zve Marie Geršlová z Habrůvky.
cenci – A. Starší Antonín v kategorii H14
a mladší Václav v kategorii H12. Na základě tohoto hodnocení pak oba byli
zařazeni do Centra talentované mládeže při KV ČSTV v Olomouci. Dále členové oddílu ještě získali dvě soutěžní
Licence –B, a to Vladimír Schmid za 12.
místo v kategorii H16, v národním žebříčku B-Morava a Jan Šálek za 6 .místo
v kategorii H18. Z dalších adamovských
běžců byl v tomto žebříčku ještě hodnocen veterán A.Věžník, a to na 5. místě
v kategorii H45. V hlavních kategoriích
mužů a žen, kde systém žebříčků již
neexistuje a byl nahrazen hodnocením
celostátního rankingu HSH, je v kategorii mužů po loňské sezóně nejvýše hod-

nocen Jiří Procházka na 378. místě, dále
následují Antonín Věžník – 476. místo
a Jan Tejkal – 524. místo. V kategorii
žen je pak nejvýše Lucie Kučerová na
322. místě.
Během loňské sezóny dosáhla řada
našich závodníků i několika výrazných
individuálních úspěchů. Mezi nejvýznamnější lze rozhodně zařadit 3. místo
Antonína Věžníka v kategorii H14A na
mezinárodních závodech Grand Prix
Slovakia ve Vysokých Tatrách, kde byl
nejlepší za všech českých závodníků.
Dále 1. místo Václava Věžníka v kategorii H12A na pětidenních mezinárodních závodech Bohemia v Novém Boru,
kde dokázal, že ve své věkové kategorii
letos patřil mezi nejlepší žáky v ČR. Již
na jaře se pak Václav Věžník stal ve Zlatých Horách mistrem Moravy ve sprintu
a byl druhý na klasické trati.
I přes zimní období členové oddílu
nezahálejí zejména žákovská část oddílu, která působí pod Střediskem volného času při ZŠ Adamov, se pravidelně schází ke své činnosti. Každé úterý
v tělocvičně při ZŠ Ronovská, od 16.00
do 17.00 hod. a každý pátek, mapová
příprava, sraz v 15.00 hod. na hřišti za
školou. Srdečně zveme další zájemce
o tento krásný sport, sport moderního
člověka.
Výbor OOB

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Obecně závazná vyhláška Města Adamova č. 10/2003
O pravidlech hospodaření s byty v majetku obce
Změna: č. 10a/2003 účinná od 10.5.2003
Změna: č. 6/2003 účinná od 1.1.2004
Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání konaném dne 30. 1. 2003 schválilo podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm.
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku Města Adamova
o pravidlech hospodaření s byty v majetku obce:
Článek 1
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje hospodaření s byty v bytových domech ve vlastnictví města Adamova.
Článek 2
Evidence žádostí
1) Evidence občanů žádajících o nájem bytu
Tiskopisy žádostí o byty poskytne odbor správy majetku města Městského úřadu v Adamově, který řádně a úplně
vyplněné žádosti přijme do evidence a posoudí, zda žádost je v souladu se zněním této vyhlášky a žadatel splňuje
stanovené podmínky. Pracovníci odboru správy majetku města Městského úřadu v Adamově žadatele písemně vyrozumí
o skutečnosti, že byl zapsán do seznamu žadatelů o nájem bytu a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. Žadatel
bude ve stejné lhůtě písemně vyrozuměn i v případě, že jeho žádost nesplňuje podmínky této vyhlášky, o skutečnosti, že
nebyl zapsán do seznamu žadatelů o nájem bytu.
a) Odbor správy majetku města Městského úřadu Adamov zapíše do seznamu žádajících o nájem bytu (dále jen žadatel)
ty občany starší 18 let, kteří mají ve městě Adamově trvalý pobyt nejméně po dobu 3 let a nemají vůči Městu Adamov
žádné nedoplatky a splňují některou z následujících podmínek:
aa) žadatel ani jeho/její/ manžel/ka nemá vlastní byt (tzn. nejsou nájemci jakéhokoliv bytu nebo vlastníci/spoluvlastníci/
domu či bytu),
ab) žadatel je přihlášen k trvalému pobytu v Adamově a je nájemcem bytu na území Města Adamova, který je ze
zdravotního nebo sociálního hlediska nevyhovující a žadatel nemá prokazatelně jinou možnost vyřešení své bytové
situace (výměnou, koupí, přidělením jiného bytu dosavadním pronajímatelem, apod). O zařazení do seznamu
u tohoto žadatele rozhodne sociální komise. Podmínkou přidělení bytu je potvrzení předchozího pronajímatele,
že žadatel vrátil smlouvu na jeho byt a dále písemný závazek žadatele, že do 30dnů od přidělení bytu původní byt
vyklidí dosavadnímu pronajímateli.l Nedodržení tohoto závazku bude považováno za hrubé porušení povinností ze
strany nájemce a bude důvodem ke zrušení nájmu bytu.
b) Do seznamu žadatelů nebude zapsán ten občan, kterému skončil nájemní pověr k bytu výpovědí pronajímatele podle
§ 711 odst. 1, písm. c), d) a h), občanského zákoníku (tzn. porušování dobrých mravů v domě, porušování povinností
vyplývajících z nájmu bytu, neužívání bytu), přičemž soud neurčil, že má tento občan právo na náhradní byt.
2) Evidence občanů žádajících o poskytnutí bytové náhrady
Odbor správy majetku města Městského úřadu Adamov zapíše do seznamu žadatelů o poskytnutí bytové náhrady žadatele
– osobu povinnou vyklidit byt, pokud bydlí trvale na území města Adamov a předloží:
a) pravomocný rozsudek soudu, ve kterém je stanovena povinnost vyklidit byt po poskytnutí bytové náhrady (žádost
může podat jménem povinného i oprávněná osoba)
b) dohodu rozvedených manželů, na základě které má jeden z manželů povinnost byt vyklidit (žádost může podat jménem
povinného i oprávněná osoba)
c) rozhodnutí stavebního úřadu o tom, že byt nelze nadále užívat, protože byt či dům vyžaduje takové opravy, při jejíchž
provádění nelze byt nebo dům užívat (žádost může podat jménem povinného i oprávněná osoba).
3) Evidence občanů žádajících o poskytnutí nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou
Tiskopisy žádostí o byty v DPS poskytne odbor sociálních věcí Městského úřadu v Adamově, který řádně a úplně
vyplněné žádosti přijme do evidence.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Adamově zapíše do seznamu občanů žádajících o poskytnutí nájmu bytu
v Domě s pečovatelskou službou (dále jen žadatel o DPS) občany, kteří splňují následující uvedené podmínky:
a) žadatel bydlí trvale na území města Adamova
b) žadatel je starší 65 let,
c) k žádosti předloží zprávu o zdravotním stavu žadatele se zřetelem k soběstačnosti a potřebnosti vystavenou ošetřujícím
lékařem,
d) v žádosti budou konkrétně uvedeny důvody žádosti o umístění do DPS a požadavky na výkon pečovatelské služby.
Splnění těchto podmínek individuálně posoudí sociální komise. Rovněž tak možné výjimky při nesplnění některé
z podmínek výše uvedených.
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Článek 3
Přidělení bytu
1) Podle pořadí
Pronajímatel přenechá byt v majetku města do nájmu podle pořadí. Pořadí žadatelů o byt je seznam žadatelů, kteří jsou
uspořádáni podle naléhavosti bytové situace, která je určena dosaženým počtem bodů. Bodové hodnocení žádostí o byt
je přílohou č.1 této vyhlášky. Pořadí je sestavováno sociální komisí aktuálně před přidělením volného bytu s ohledem na
jeho velikost a kategorii.
Žádosti o byt jsou aktualizovány odborem správy majetku města Městského úřadu Adamov ve lhůtě 1 měsíce po uvolnění
bytu s tím, že aktualizace bude platná po dobu 4 měsíců a pořadí žadatelů bude v této době sestavováno dle takto platné
aktualizace. Pokud bude zjištěna nepravdivost údajů v podané žádosti nebo aktualizaci, žadatel je z pořadí vyškrtnut po
dobu platnosti pořadí.
Pořadí a nájem bytu schvaluje Rada města Adamova na návrh sociální komise. Rada města podle schváleno pořadí
vydává písemný souhlas k nájmu bytu. Na základě tohoto písemného souhlasu uzavírá nájemce a statutární zástupce
Města Adamova, jménem vlastníka bytu, písemnou smlouvu o nájmu bytu, kterou vypracuje odbor správy majetku města
Městského úřadu v Adamově. Obě smluvní strany jsou přitom vázány příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Stížnosti ke stanovenému pořadí projednává rada města. Sociální komise ke každé stížnosti předloží své stanovisko.
2) Mimo pořadí
Pronajímatel přenechá byt v majetku Města Adamova do nájmu mimo pořadí v případě, že občan, který je nájemcem bytu
v majetku Města Adamova potřebuje:
a) pronajmout byt menší než je jeho stávající, s tím, že uvolní byt, který má v nájmu,
b) potřebuje z vážných důvodů pronajmout byt o stejném počtu pokojů, ale v jiném podlaží či jiném domě s tím, že uvolní
byt, který má v nájmu.
c) nový byt z důvodu živelné pohromy, kterou byl dosavadní byt zničen natolik, že je neobyvatelný za předpokladu, že
bude zrušena nájemní smlouva na zničený byt. Z tohoto důvodu bude občanovi, jehož postihla živelná pohroma a jeho
byt je neobyvatelný nový byt zapůjčen mimo pořadí a to pouze do doby, než bude opraven byt původní.
Nájem bytu mimo pořadí schvaluje Rada města Adamova. Návrh podává na základě písemné žádosti občana sociální
komise. Písemný souhlas k nájmu bytu vydává rada města. Na základě tohoto písemného souhlasu uzavírá nájemce
a statutární zástupce Města Adamova, jménem vlastníka bytu, písemnou smlouvu o nájmu bytu, kterou vypracuje odbor
správy majetku města Městského úřadu v Adamově.. Obě strany jsou přitom vázány příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku. Případné stížnosti projednává rada města.l Ke každé stížnosti předloží sociální komise své stanovisko.
Zastupitelstvo města Adamova může u nově budovaných bytů rozhodnout o jiném způsobu přidělování bytů.
3) Služební byty
Pronajímatel přenechá byt v majetku Města Adamova do nájmu mimo pořadí pro potřeby organizační složky Města
Adamova v případě, kdy Zastupitelstvo města Adamova schválí vyčlenění tohoto bytu a to pro potřeby Městského úřadu
a jeho organizačních složek nebo příspěvkových organizací Města Adamova, které mají právní subjektivitu a to na
základě jejich požadavku. Počet bytů a termín jejich přidělení dle těchto požadavků určí zastupitelstvo města. Tajemník
městského úřadu nebo ředitelé příspěvkových organizací pak sami určí, kterým svým zaměstnancům byt přidělí. Tato byty
budou pronajímány na dobu určitou, nedéle však na dobu, po kterou bude nájemce zaměstnancem Města Adamova nebo
příspěvkové organizace Města Adamova.
Článek 4
Poskytnutí bytové náhrady
1. Město Adamov poskytne přednostně bytovou náhradu občanu, povinnému byt vyklidit v případě výpovědi z nájmu
bytu podle § 711, odst. 1, písm. a), občanského zákoníku.
2. Město poskytne bytovou náhradu podle pořadí žadatelů o bytovou náhradu, ve kterém je občan zapsán u dobru správy
majetku města Městského úřadu Adamov. Pořadí je sestavováno sociální komisí aktuálně před přidělením volného
bytu s ohledem na soulad poskytnutí bytové náhrady s rozsudkem soudu dle naléhavosti, která je určena dosaženým
počtem bodů. Bodové hodnocení žádosti je přílohou č. 1 této vyhlášky. Přidělení bytové náhrady schvaluje Rada města
Adamova na základě návrhu sociální komise.
V případě, že bytovou náhradou je náhradní byt, musí občan prokázat finanční schopnosti hradit nájemné.
Stížnosti ke stanovenému pořadí projednává rada města. Sociální komise ke každé stížnosti předloží své stanovisko.
Písemné potvrzení o tom, že je zajištěna bytová náhrada, vydává odbor správy majetku města Městského úřadu Adamov.
Článek 5
Nájem bytu v domě s pečovatelskou službou
Pronajímatel přenechá byt v domě s pečovatelskou službou (dále je DPS) do nájmu podle pořadí žadatelů, kteří jsou
uspořádáni podle naléhavosti s přihlédnutím ke splnění podmínek uvedených v článku 2, bodě 3 této vyhlášky. Pořadí je
sestavováno sociální komisí aktuálně před přidělením volného bytu v DPS.
Žádosti o byt v DPS jsou aktualizovány odborem sociálních věcí Městského úřadu Adamov ve lhůtě 1 měsíce před
sestavováním pořadí žadatelů o byt v DPS v sociální komisi. V této lhůtě bude odbor sociálních věcí informovat občany
o uvolnění bytu v DPS. Pořadí a nájem bytu v DPS schvaluje Rada města Adamova na návrh sociální komise. Rada města
podle schváleného pořadí vydává písemný souhlas k nájmu bytu v DPS na základě tohoto písemného souhlasu uzavírá
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nájemce a statutární zástupce Města Adamova, jménem vlastníka bytu, písemnou smlouvu o nájmu bytu v DPS, kterou
vypracuje odbor správy majetku města Městského úřadu v Adamově. Obě smluvní strany jsou přitom vázány příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Stížnosti ke stanovenému pořadí projednává rada města. Sociální komise ke každé
stížnosti předloží své stanovisko.
Článek 6
Výměny bytů
Výměny bytů se řídí ust. § 715, 716 občanského zákoníku. Se souhlasem vlastníků bytů se mohou nájemci dohodnout
o výměně bytů. Občané, z nichž alespoň jeden je nájemcem bytu ve vlastnictví Města Adamova, předloží odboru správy
majetku města Městského úřadu Adamov dohodu o výměně bytů, k níž doloží doklad o nájmu bytu.
Výměnu bytů schvaluje rada Města Adamova. Na základě písemného souhlasu s výměnou bytů uzavře nový nájemce
a statutární zástupce Města Adamova, jménem vlastníka bytu, písemnou smlouvu o nájmu vyměněného bytu, kterou
vypracuje odbor správy majetku města Městského úřadu v Adamově, přičemž dbá zejména na to, aby účastníci byli
řádnými nájemci bytu.
Článek 7
Bodové ohodnocení
Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha č. 1 – bodové hodnocení žádostí o byt a bytovou náhradu a příloha č. 2 - bodové
hodnocení žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou.
Článek 8
Byty s investičním příspěvkem na výstavbu
Byt v majetku města, který již byl jednou pronajatý formou úhrady investičního příspěvku, na výstavbu na základě
rozhodnutí zastupitelstva Města Adamova, a u kterého byl zrušen nájemní poměr a nájemci byla vrácena toto finanční
úhrada, nebo její ekvivalentní část, bude i nadále pronajímán jako byt s investičním příspěvkem na výstavbu.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Žadatel o byt či bytovou náhradu v majetku města Adamova je povinen průběžně hlásit veškeré změny údajů
uvedených v žádosti a vyplnit aktualizaci žádosti o byt před sestavováním nového pořadí, kterou mu zašle odbor
správy majetku města Městského úřadu v Adamově do vlastních rukou.
Při nesplnění těchto povinností žadatelem bude tento ze seznamu žadatelů vyřazen. K aktualizaci je žadatel povinen
přiložit potvrzení podle jednotlivých bodů přílohy č. 1 vyhlášky
- k bodu 1 přílohy: pokud žadatel bydlí v podnájmu (zapůjčeném bytě), je nutné předložení výpisu z katastru
nemovitostí domu nebo bytu a písemné česné prohlášení majitele bytu o trvání podnájmu (zapůjčení bytu) a jeho
délce
- k bodu 2 přílohy: potvrzení o zařazení do plného invalidního důchodu nebo uznání osoby jako ZTP
- k bodu 8 přílohy: potvrzení o těhotenství
Při nedodání uvedených potvrzení nebudou žadateli přiznány příslušné body.
2. Při pronajímání uvolněných bytů bude přihlíženo souběžně k seznamu žadatelů o byt i k seznamu žadatelů o poskytnutí
bytové náhrady. Sociální komise předloží radě města obě pořadí s doporučením, zda má být přidělen byt do nájmu, či
poskytnuta bytová náhrada. Na základě rozhodnutí rady města pak bude volný byt přidělen.
3. Písemným souhlasem rady města se pro účely této vyhlášky rozumí usnesení Rady města Adamova, které je součástí
zápisu z jednání Rady města Adamova.
4. Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška města Adamova č. 10/2001.

Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky č. 10/2003
bodové hodnocení žádostí o byt a bytovou náhradu v Adamově
1. žadatel bydlí
v bytě rodičů (jiných příbuzných) .................................................................................................... 100 bodů
v bytě rozvedeného manžela ............................................................................................................ 150 bodů
v pronájmu, zapůjčeném bytě, jinak................................................................................................. 200 bodů
2. v bytě bydlí
2 domácnosti..................................................................................................................................... 120 bodů
3 a více domácností .......................................................................................................................... 200 bodů
3. celkový počet pokojů v bytě
1 ........................................................................................................................................................ 180 bodů
2 ........................................................................................................................................................ 120 bodů
3 .......................................................................................................................................................... 60 bodů
4 a více.................................................................................................................................................. 0 bodů
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4. byt je nevhodný k bydlení dle rozhodnutí stavebního úřadu
.......................................................................................................................................................... 200 bodů
5. žadatel či člen domácnosti je těžce zdravotně postižený – dle potvrzení odborného lékaře nebo
rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o zařazení plného invalidního důchodu, a v částečném
invalidním důchodu............................................................................................................................ 60 bodů
6. žadatel pečuje o
1 dítě ................................................................................................................................................... 60 bodů
2 děti ................................................................................................................................................. 120 bodů
+ každé další dítě.............................................................................................................................. +60 bodů
7. žadatel je osamělá osoba pečující min. o 1 dítě
............................................................................................................................................................ 60 bodů
8. žadatel – manželka čeká dítě (nutné potvrzení lékaře)
............................................................................................................................................................ 60 bodů
9. po uplynutí každého roku po podání žádosti
............................................................................................................................................................ 20 bodů
V případě rovnosti bodů rozhoduje délka trvalého pobytu.

Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky č. 10/2003
bodové hodnocení žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou
1. žadatel splňuje podmínku trvalého pobytu v Adamově
a) ano ................................................................................................................................................ 50 bodů
b) ne .................................................................................................................................................... 0 bodů
2. věk žadatele:
a) 65 let (a méně) ............................................................................................................................... 0 bodů
b) 66 let ............................................................................................................................................... 3 body
c) za každý další rok věku .................................................................................................................. 3 body
3. Požadavek na poskytnutí pečovatelské služby:
a) žadatel je v současnosti příjemce PS ........................................................................................... 20 bodů
b) žadatel není příjemce PS, ale požaduje po nastěhování ............................................................... 10 bodů
c) nemá o PS zájem, je soběstačný .................................................................................................... 0 bodů
4. Současné bydlení žadatele:
a) osaměle ........................................................................................................................................ 30 bodů
b) ostatní případy .............................................................................................................................. 10 bodů
5. Zdravotní důvody žadatele (nutno doložit lékařské potvrzení)
a) potřeba bezbariérového bytu a nutné využívání PS ................................................................... 100 bodů
b) držitel průkazu ZTP/P .................................................................................................................. 80 bodů
c) držitel průkazu ZTP ..................................................................................................................... 30 bodů
d) držitel průkazu TP ........................................................................................................................ 10 bodů
6. Zvláštní důvody:
a) rodinného charakteru (více generací v současném bytě)
aa) 1 generace ................................................................................................................................ 0 bodů
ab) 2 generace .............................................................................................................................. 10 bodů
ac) 3 generace .............................................................................................................................. 30 bodů
b) ostatní důvody (nevhodné podmínky v současném bytě)
vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele .................................................................................... 30 bodů
Při rovnosti bodů rozhoduje sociální komise hlasováním o naléhavosti žádosti podle celkového posouzení žadatele.
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