
ADAMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

ČERVEN 2005

Mé milé léto, cos nám přineslo?
„Mnoho dobrého, kvítí pěkného,
modrého, bílého i červeného.“           Z Čech
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ZPRÁVY Z MATRIKY

Blahopřejeme:
1.5. Anna Svobodová, 84 roky,

Družstevní 3

2.5. Božena Zoulová, 90 roků

Fibichova 10

2.5. Ludmila Poslušná, 83 roky

Pod Horkou 10

4.5. František Řezník, 70 roků

Osvobození 8

6.5. Anna Vachová, 91 rok

Osvobození 8

9.5. Bohuslav Böhm, 70 roků

Sadová 27

 15.5. Věra Tomanová, 83 roky

Pod Horkou 10

 16.5. Alice Švehlová, 86 roků

Sadová 10

20.5. Jan Chytka, 85 roků

Opletalova 23

23.5. Miroslav Bezděk, 82 roky

Opletalova 30

27.5. Vladislav Zachoval

75 roků,Komenského 15

31.5. Ing. Alois Stejskal

75 roků, Opletalova 28

31.5. Olga Krátká, 75 roků

Komenského 1

Úmrtí:
 31.3. Alena Polanecká

roč. 1931, Neumannova 2

2.4. Alena Vlasáková

roč. 1942

Petra Jilemnického 23 Dne 14. května se konal Den parků a muzeí.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Městský úřad
Blansko informuje
Od 1. 1. 2005  je nástupnickou

organizací Územní vojenské

správy  Jihomoravského kra-

je Krajské vojenské velitelst-

ví, Štefánikova 53a, P. O. Box

551, 602 00 Brno.

Veškerou korespondenci je

nutno směřovat  na nově uve-

denou adresu.

Městský úřad informuje
V současné době byli upozorněni vlastníci větších

ploch veřejných prostranství na povinnost jejich údržby

jak v zimním, tak i v letním období.

Město Adamov pozemky v cizím vlastnictví nebude

z finančních prostředků města udržovat.    odbor EMS

Nové vysílání infokanálu
Vzhledem k malému počtu

osob využívajících služeb ka-

belové televize v Adamově do-

chází s účinností od 1. 7. 2005

k ukončení vysílání infokanálu

Města Adamov.

Tak jako doposud bude vysí-

lání městských zpráv vkládáno

na webové stránky města s adre-

sou www.adamov.cz v nezmě-

něné podobě.

Osoby, které nemají připoje-

ní na internet mohou v bytových

domech využít stávajících roz-

vodů STK a vyčlenit jeden vysí-

lací kanál pro internetové zprá-

vy s připojením jednoho společ-

ného počítače.

Zprávy tak mohou sledovat

v televizi, aktualizaci zpráv je

možno nastavit automaticky.

Miroslava Svědínková, DiS

Přísloví
Měsíc červen voní deštěm.
Netřeba v červnu o déš� prositi,
přijde, jak začneme kositi.
Medardova kápě – čtyřicet dní
kape.

Nejkrásnější doba roční je ko-
lem Jana Křtitele v sena. Jaké
bývají letní noci v sena!  Je tep-
lo, ticho, jemný vánek zanáší do
vsi vůni schnoucí trávy na lu-
kách a vůně kvetoucích lip se
s ní spojuje, aby proudily až na
dno srdce lidského a zmámily je
sladkou blažeností. Večerní šero
trvá k půlnoci, ranní šero začí-
ná hned po půlnoci. Těžko zna-
menat hranice mezi včerejškem
a zítřkem.  (Josef Holeček)

Není bezpečnějšího přírodního
zákona nad zákon Medardův.

(Vladislav Vančura)
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Návštěvníci si mohli vyzkoušet středověký způsob tkaní.

Základní
umělecká škola
Adamov pořádá
v měsíci červnu
tyto akce:
7. června 2005
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
HUDEBNÍHO OBORU v 16.30
hod v sále ZUŠ – vystoupí žáci,

kteří absolvují I. cyklus (1.–7.

ročník) a II. cyklus (1.–4. ročník).
Mezi absolventy II. cyklu vystou-

pí Marta a Dana Nedvědovy,

které opět potvrdily na celostát-

ní soutěži hře na akordeon Ko-

morní hry, konané 6. 5. 2005
v Teplicích, umístění na 1. mís-
tě ze všech ZUŠ v celé ČR.

15. června 2005
KONCERT TANEČNÍHO OBO-
RU v 16.00 hod v sále ZUŠ.

Srdečně Vás všechny zveme na

tyto koncerty, které Vám budou
pohlazením na duši v tak uspě-

chané době. Přij�te i Vy, kteří vá-

háte s přihlášením Vašich dětí

do Základní umělecké školy. Sa-

mi se přesvědčíte, že díky umě-
leckému školství dáváte Vaše-

mu dítěti to nejlepší do života jak

po stránce estetické, tak etické.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

V pozdních nočních hodinách

při provádění hlídkové činnosti

strážníci zpozorovali na lesní ces-

tě u městské čističky odpadních

vod podezřelé osobní vozidlo

s třemi muži. Když muži uviděli

přijíždět služební vozidlo městské

policie, rychle odjeli na Bílovice

nad Svitavou, přičemž strážnici

stihli zaregistrovat státní pozná-

vací značku vozu. Když strážní-

ci prohledali místo, kde muži s vo-

zidlem stáli, nalezli u cesty na kraji

lesa igelitovou tašku a v ní auto-

rádia. Protože vzniklo důvodné

podezření, že rádia mohou po-

cházet z trestné činnosti, ozná-

mili strážníci věc Policii ČR, která

má podezření z trestného činu

v dalším vyšetřování.

Při nákupu v samoobsluze

neodolal P. K. chuti na víno a za

pomoci své kamarádky odcizil

1 litr červeného. Ač byl proda-

vačkou přistižen, i s vínem z ob-

chodu utekl. Oznámené pode-

zření z přestupku proti majetku

strážníci zpracovali písemnou

formou, a protože nebylo pochyb,

že se muž skutku dopustil, byla

mu za spáchaný přestupek ulo-

žena pokuta v blokovém řízení

500 Kč, s čímž muž souhlasil.

Ve večerních hodinách bě-

hem hlídkové činnosti strážníci

přistihli 26letého muže, jak ne-

oprávněně vylepoval plakáty na

čekárnu zastávky MAD. Svým

jednáním muž porušil obecně

závaznou vyhlášku města, čímž

se dopustil přestupku. Již vyle-

pené plakáty musel muž odstra-

nit a také mu za jeho protiprávní

jednání byla uložena bloková po-

kuta 1 000 Kč.

Ve vchodu panelového domu

si počkal Z. P. na občana města,

kterého přepadl a oloupil o peně-

ženku s finanční hotovostí. Bez-

prostředně po činu pak z místa

zbaběle utekl. Přivolání strážní-

ci podezření z trestného činu

bezodkladně oznámili Policii ČR

a provedli místní pátrání po pa-

chateli. Protože se muže nepo-

dařilo nalézt, požádala strážníky

Policie ČR o spolupráci. Za vy-

užití místní znalosti strážníci

muže objevili po třech dnech ukry-

tého ve výtahové šachtě panelo-

vého domu. Muž byl zadržen a

předán policistům, kteří provádě-

jí vyšetřování jeho trestného činu.

Za velký nešvar v Adamově

považujeme velmi rozšířené ne-

oprávněné ukládání nepotřebné-

ho odpadu z domácností (kusy

starého nábytku, koberce, staré

ledničky atd.) některými občany

ke kontejnerům na odpadky. Tato

místa, ale ani jiná místa veřejné-

ho prostranství města, nejsou
k tomuto účelu určena. Občané

mohou odpad odvézt zdarma na

sběrný dvůr firmy GAMA J + P

nebo si odvoz sami zajistit, ale

zřejmě je pohodlnější, v rozporu
se zákonem, uložit odpad na ve-

řejném prostranství a „zkrášlit“

tak naše město. Městský úřad

Adamov potom vynakládá nema-

lé finanční prostředky na odvoz
odpadu a městská policie stráví

hodně času pátráním po pacha-

telích těchto přestupků. Vypát-

raní přestupci pak mohou od

strážníků očekávat vysokou po-
kutu, jak tomu bylo například

v případě paní D. K. nebo pana

P. A. a nebo správní řízení před

přestupkovou komisí města.

  Robert Nedorost
vedoucí strážník MP Adamov
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Podruhé jsme soutěžili
ve vyproštění zraněných osob

Druhý ročník soutěže ve vy-

proš	ování osob z havarova-

ných vozidel se konal 16. 4. 2005

v areálu Kovošrotu a.s. v Praze.

Přihlásilo se 13 družstev z celé

České republiky, což svědčí

o úspěchu předchozího ročníku.

Z Jihomoravského kraje to byla

dvě družstva z Adamova a dvě

družstva z Brna-Obřan.

a zvláštní pozornost byla klade-

na na první předlékařskou po-

moc.

Rozhodčími byli členové Ha-

sičského záchranného sboru ČR

a zdravotní stránku hodnotila lé-

kařka Zdravotní záchranné služ-

by hl. m. Prahy.

Družstvo Adamov „A“, jehož

členy byli velitel Pavel Jurnečka,

Rozhodčí hodnotili „A – tým“ cel-

kem 47 trestnými body, které

byly důsledkem nepatrných chyb

při vyproštění. Tato skutečnost

posunula „A – tým“ na pěkné

5. místo.

Velitel Petr Kupka, strojník

Václav Novák a medici Tomáš

Tlustý a Jindřich Sotolář odstar-

tovali se startovním číslem

9 jako Adamov „B“. Při zásahu

se nedopustili žádných větších

chyb a s rozvahou dosáhli cel-

kového času 14:34. Rozhodčí

potom ocenili kvalitu zásahu 43

trestnými body, což v konečném

výsledku stačilo na výtečné dru-

hé místo.

Vítězi se stali stejně jako loni

hasiči ze Všetat se 40 trestnými

body. Na závěr si ještě naše

„béčko“ vyzkoušelo spolupráci

s vítězi při fingované řetězové

havárii a svým profesionálním

přístupem si vysloužilo potlesk

a uznání ostatních přihlížejících

hasičů.

Adamovští zhodnotili druhý

ročník soutěže velmi kladně.

Obhajoba druhého místa doká-

zala akceschopnost naší jednot-

Úkolem bylo, stejně jako loni,

vyprostit z havarovaného vozu

dvě zraněné osoby v časovém

limitu čtrnácti minut.

Hodnotila se taktika provede-

ní zásahu, spolupráce týmu při

zásahu, manipulace s nářadím

strojník Vladimír Gregor a medi-

ci Eva Nováková a Jan Sotolář,

vstoupilo do soutěže se startov-

ním číslem 10. Soutěžní discip-

línu zvládlo „áčko“ již v čase

12.02 h, což svědčilo o připra-

venosti adamovského týmu.

ky a dodala všem chu	 do další-

ho soutěžení. Jen doufám, že na

příštím ročníku už konečně vy-

bojujeme pro Adamov zlato!

Jan Sotolář
jednotka SDH Adamov
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Pozvánka na výstavu

Zahájení výstavy proběhne

12. června 2005 v 16.00 hodin ve

Společenském centru Komen-

ského 6. Výstavu uvedou a v pro-

gramu vystoupí žáci ZUŠ Ada-

mov a jejich učitelé. Po loňské

výstavě Svět textilu předvedou

žáci výtvarného oboru svoje prá-

ce na téma Příroda. Je to velmi

široký pojem, který v sobě skrý-

vá celou řadu podtémat: vznik

světa, vesmír, živá a neživá pří-

VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ADAMOV NA TÉMA PŘÍRODA

roda, člověk – součást přírody…

Žáci se tomuto tématu věno-

vali deset měsíců a zdaleka ne-

stihli celé obsáhlé téma vyčer-

pat. To, jak žáci ve věku 3 až 15

let vnímají přírodu a jak ji výtvar-

ně zpracovali, uvidíme na výsta-

vě v jejich kresbách, malbách,

grafikách, kombinovaných tech-

nikách, v prostorových pracích

a objektech, které jsou vytvoře-

ny především z výtvarných ma-

teriálů. Výstava potrvá do 21.

června 2005.     Alena Baisová

VLASTIVĚDNÁ
KONFERENCE

Historicko-vlastivědný krou-

žek při MKS v Adamově ve spo-
lupráci s Muzejní a vlastivědnou

společností v Brně pořádá 36.

konferenci vlastivědných krouž-

ků z jižní Moravy. Konference

se uskuteční v MKS v Adamově
11. června 2005 k 50. výročí za-

ložení Historicko-vlastivědného

kroužku v Adamově. V dopoled-

ní části zazní referáty zaměře-

né na historii a vlastivědu naše-
ho regionu, na odpoledne je pro

účastníky připravena návštěva

jeskyně Výpustek.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Jaroslav Pokorný (1915 – 1990)

Jaroslav Pokorný se narodil

8. června 1915 v Oslavanech.

V roce 1948 nastoupil jako učitel

na Národní škole v Adamově.

Brzy se také zapojil do adamov-

ského kulturního života. Stal se

vedoucím mládežnického a žen-

ského pěveckého sboru. Zpíval

v mužském sboru Hlahol. Sklá-

dal a nacvičoval hudbu a zpěvy

ke školním pohádkám. Byl za-

kladatelem Hudebního klubu mlá-

deže, z něhož vznikl Kruh přátel

hudby – pořadatel oblíbených Hu-

debních čtvrtků. Organizoval zá-

jezdy na opery a balety do Brna.

Byl dlouholetým spolupracovní-

kem Závodního klubu ROH Ada-

tetu města Blanska a v Symfo-

nickém orchestru města Blanska.

Byl také editorem hudebních pu-

blikací pro školní mládež, v nich

popularizoval české hudební

skladatele, např. Bedřicha Sme-

tanu, Antonína Dvořáka, Zdeňka

Fibicha, Leoše Janáčka. Neza-

pomenutelné byly jeho zájezdy

s hudební tématikou, např. Kmo-

chův Kolín, Smetanova Litomyšl,

Rusalčino jezírko na Vysoké aj.

Jaroslav Pokorný byl také

kronikářem města Adamova. Ze-

mřel 12. prosince 1990. Roku

1994 mu bylo Městským úřadem

v Adamově posmrtně uděleno

Čestné uznání k 30. výročí po-

výšení Adamova na město. Vzpo-

mínají všichni, kdo ho měli rádi.

movských strojíren a nezištným

propagátorem kultury ve městě.

Hrál na violoncello v adamov-

ském kvartetu, v učitelském kvar-

VZPOMÍNKA

Dne 16. června 2005 uplyne

pět let od chvíle, kdy nás navždy

opustil manžel, tatínek a děde-

ček Martin Michalík. Kdo jste ho

znali, vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkuje man-

želka a děti s rodinami.
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����� 1. června Náhradní termín

návštěvy redakce ČT Brno, od-

jezd autobusu v 9 hod. z Ada-

mova I a v 9.15 hod. z Adamova

III. Cena 40 Kč. Přihlášky do

29. 5. 2005

����� 6. června Návštěva Janáčko-

va divadla Brno – opera Rusalka,

začátek v 19 h, doprava vlastní

����� 8. června III. návštěva Les-

nického Slavína – průvodce Ing.

Truhlář – okolí Máchova památ-

níku. Oběd v ŠLP Křtiny. Přihláš-

ky do 5. června, cena akce 40 Kč

����� 9. června Pohádkové dopo-

ledne pro děti spolu s rodiči a ma-

teřské školy ve městě. Účinkují

Olga Marková a Vratislav Schil-

der – představení O Koblížkovi

a Hrnečku vař! Začátek v 9.15 h.

����� 12. června Zahájení výstavy

ve Společenském centru na Ko-

menského ul. v 16 hod.

����� 23. června Ukončení činnosti

mateřského centra před prázd-

ninami – pohádky O červené

Karkulce a O perníkové chaloup-

ce – začátek v 9.30 hod.

����� 26. června Setkání zájemců

o poznávání Bible – Biblická ho-

dina, MKS v 17 hod.

����� 27. června „Od opery k mu-

zikálu“ – ukončení divadelní se-

zóny koncertem na nádvoří hra-

du Špilberk, účinkují herci Měst-

ského divadla Brno, přihlášky do

15. června. Dospělí 390 Kč, stu-

denti a důchodci 210 Kč.

����� 30. června „Děti hurá na

prázdniny“ – ukončení školního

roku a začátek prázdnin oslaví-

me společně při odpoledni plném

her, soutěží, tancování na tera-

se u MKS od 16 hod.

Dále MKS upozorňuje:
����� že byl ukončen další kurz

Seznámení se základy práce

s počítačem a internetem a v pří-

padě zájmu bude v červnu pro-

bíhat další (od 7. června 2005).

Zájemci se mohou přihlásit

v MKS do 3. června 2005

����� i v letošním roce připravuje

MKS zájezd na Shakespearov-

ské slavnosti na Špilberku v Brně

– bližší informace najdete na pla-

MKS ADAMOV informuje

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ADAMOVA
příspěvková organizace, Nádražní 455, 679 04  ADAMOV

hledá pro letní provoz koupaliště v Adamově I

brigádníky:

PLAVČÍK

OBSLUHA OBČERSTVENÍ
Informace na telefonu 775 170 869

slib však porušil a dál vyrážel do
boje a loupil, na starce si ani ne-
vzpomněl. Zranění se však zno-
vu ozvalo a rytíř vážně onemoc-
něl. Přišel proto opět prosit o po-
moc. Stařec jej sice neodmítl, ale
řekl, že mu nebude schopen po-
moci, když nepřinese ve džberu
vodu. Rytíř se tomu přání smál,
ale brzy zjistil, že a� nabírá vodu
odkudkoli, nádoba je stále prázd-
ná. Po roce přišel znovu, tento-
krát ubohý, nemocný, v roztrha-
ných šatech, bez vody. Sedl si
pokorně před starce a začal se
mu zpovídat z celého svého živo-
ta. Když skončil, stekla mu po
vousech jedna slza přímo do
džberu – a ten se najednou celý
naplnil čistou vodou. Stařec se na
rytíře podíval a radostně mu sdě-
lil, že už není co léčit.      Jiří Kaňa

Slova pro povzbuzení
Blíží se polovina roku, a to je

určitě důvod k malému bilanco-
vání. Nedávno mě zaujal příběh
o středověkém rytíři, který byl
těžce zraněn, ale díky pomoci
jednoho starce se uzdravil. Ještě
v nemoci mu slíbil, že jestli se
uzdraví, určitě se polepší. Svůj

kátech v polovině června 2005

����� čtenáře a návštěvníky kni-

hovny, že městská knihovna

bude v letošním roce uzavřena
po celou dobu letních prázdnin

z důvodu pravidelné revize knih.

Čtenáři si mohou knihy na do-

volenou a prázdniny vypůjčit

v pondělí a čtvrtek od 10 do 12
a od 13 do 18 hod. a ve středu

od 10 do 12 a od 13 do 16 hod.,

kdy je k dispozici i internet, tis-

kárna a skener

����� zájemce o jazykové kurzy,
že se připravují pro školní rok

2005 – 2006 opět kurzy angličti-

ny, př. němčiny, italštiny a rušti-

ny

Socha Rudoarmějce – památník osvobození na fotografii z roku 1963.
Socha je dílem adamovského výtvarníka Arnošta Zvěřiny a jeho pří-
tele Huberta Bílka. Odhalena byla 10. června 1951.
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NONSTOP VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET V ADAMOVŉ
Sadová, Komenského, Družstevní, Neumannova, Jilemnického 10-20, 23-29, Ronovská 2,6

internet 24 hodin dennŊ, pevná telefonní linka se nepoužívá 

ZVÝŠENÍ KONEKTIVITY NA   4Mbits   PRO UŽIVATELE ZDARMA  
* neomezené datové tarify – s i bez uplatŔování Fair User Policy – snižení rychlosti na 1Mbits * 

* možnost veŚejné IP, používání místní sítŊ na hry a pŚenosy dat zdarma * 

NOVÝ CENÍK na www.ada-net.cz
* reálná rychlost 2.0-3.0 Mbits * 

NONSTOP TARIF bez jakéhokoliv rychlostního a datového omezení
* den 0.5Mbits – noc 1.5 Mbits * 

UpozornŊní : 
Toto pŚipojení není možné kvalitativnŊ ani cenovŊ srovnávat s modemovým ļi mobilním pŚipojením. 

Pro více informací volejte tel. ļíslo 608887840 - Bc. Roman Pilát 
nebo hledejte na www.ada-net.cz 

IINFORMACE
K PROVOZU
KOUPALIŠTĚ
V ADAMOVĚ
Otevírací doba koupaliště:
Po – Ne 9.00 – 19.00 hodin

Otevírací doba občerstvení:
Po – Ne 9.30 – 18.30 hodin

Zahájení koupací sezóny:
25. června 2005

Ukončení koupací sezóny:
4. září 2005

Vstupné:
celodenní dospělí 20,00 Kč

celodenní slevněné 10,00 Kč

odpolední dospělí 10,00 Kč

(od 14.00 hod.)

odpolední slevněné  5,00 Kč

Na základě zpřísňujících se hy-

gienických podmínek upozorňu-

jeme návštěvníky koupaliště na

některé zásadní změny, které

budou v letošní a následujících

sezónách zavedeny v rámci pro-

vozního a návštěvního řádu. Pře-

devším se jedná o vstup do ba-

zénu, který je možný pouze přes

brodiště a zákaz koupání v ber-

mudách či plážových šortkách.

Do vlastních pytlů přenechá-
me mulčovanou či čerstvě po-
kosenou trávu z fotbalového
hřiště. Zn. Telefon 775 170 869
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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.

Ve sportovní hale Sokola Ada-

mov se uskutečnil v sobotu

12. března 12. ročník sokolské-

ho turnaje ve futsale. Zúčastnilo

se ho 8 mužstev. Šest Adamov-

ských, Hodonín a Beercastle

Blansko. Mužstva byla rozděle-

na do dvou čtyřčlenných skupin,

kde hrál každý s každým. Loň-

ští finalisté Sokol Piňo a Old Boys,

kteří loni hráli pod názvem Zaba-

ba tým, byli nasazeni. Za vítěz-

ství byly 3 body, remíza 1 bod.

Hrálo se 2x10 minut.

Skupina A
1. Old Boys 2 0 1 5:3 6

2. Berrcastle 1 1 1 7:6 4

3. Ajeto 1 1 1 5:8 4

4. Hodonín 1 0 2 7:7 3

Skupina B
1. Trosky 2 1 0 9:6 7

2. Piňo 2 0 1 9:4 6

3. Drtič 1 1 1 6:5 4

4. Astmaticxs 0 0 3 4:13 0

V zápase o 7 místo vyhrál Ho-

donín nad Astmaticxsem 5:1.

Ve hře o 5 místo porazilo Aje-

to Drtič 4:2.

V boji o 3 místo remizovalo

Piňo s Berrcastlem 2:2. Na pe-

nalty vyhrál Berrcastele 2:0.

Ve finále se střetly Trosky

s Old Boys. Po remíze 2:2 na

penalty vyhrály Trosky 3:1.

Celkové pořadí:
1. Trosky

2. Old Boys

3. Berrcastle

4. Sokol Piňo

5. Ajeto

6. Drtič

7. Hodonín

8. Astmaticxs

Závěrem patří poděkování

sponzorům, kteří věnovali na tur-

naj hodnotné ceny. Jsou to „S“

klub, restaurace pod Horkou, re-

staurace Větrník, restaurace

Farinka, bufet Nejezchlebová

a Kupková.                         CED

PIŇO CUP 2005

Výsledky fotbalového oddílu TJ Spartak
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ ODDÍLU KOPANÉ – JARO 2005:

PŘÍPRAVKA
Jedovnice – Adamov 0 : 9
Charvát 3, Pilát, Krátký, Schimmerle,
Neuman, Babík, Melich

Adamov – Boskovice 0 : 0

Bořitov – Adamov 0 : 4
Neuman 2, Krátký, Babík

Adamov – Lipovec 1 : 5
Neuman

Adamov – Cetkovice 5 : 0
Charvát 2, Melich 2, Schimmerle

Rájec-Jestřebí – Adamov 1 : 1

Sychra

Drnovice – Adamov 0 : 11
Krátký 4, Babík 3, Charvát 3, Němec

ŽÁCI
Adamov – Ráječko 8 : 0
Melich 3, Kocman 2, Hrazdíra, Peterek,

Pačovský

Lipovec – Adamov 1 : 3
Hrazdíra 2, Melich

Adamov – Jedovnice 2 : 3
Melich, Hrazdíra

Vavřinec – Adamov 0 : 8
Hrazdíra 2, Nejezchleb 2, Kocman 2,

Manoušek, Melich

DOROST
Svitávka – Adamov 1 : 4
Novotný 2, Španěl, Suk

Olomučany – Adamov 2 : 1
Španěl

Adamov – Ráječko 6 : 0
Novotný 3, Pisařík, Prášek, vlastní

Skalice – Adamov 0 : 1
Novotný

Lipovec – Adamov 1 : 2
Poláček, Novotný

MUŽI
Rudice – Adamov 3 : 1
Novotný

Letovice – Adamov 2 : 4
Nejezchleb 3, Dáňa

Adamov – Knínice 2 : 0
Souček, Korytář

Lipovec – Adamov 0 : 0

� Prodám známky Českoslo-

vensko r. 1945 – 2000. Sleva

50%. Jiří Kozohorský, Pod Hor-

kou 10, Adamov.

� Prodám horské kolo zn. AU-

THOR. Tel. 723 546 813.

� Prodám, případně pronajmu

garáž na Horce u bývalého in-

ternátu. Cena dohodou.

Tel. 516 446 175 nebo 737 010 080.

� Firma F. Dobrovolný, Jedov-

nice 610, provádí veškeré natě-

račské práce, např. nátěry

střech, okapů, oken, dveří, ob-

ložení, podlah. Renovace scho-

diš	 apod. Informace na t.č. 516

442 678, 728 757 806.

� Vyměním městský byt 1 + 1

na Komenského 6 za větší

v Adamově. Tel. 723 640 912.

� Prodám dívčí horské kolo,

málo používané a kolečkové

a krasobruslařské brusle, vel. 36,

vše za 1.200 Kč. Tel. 723 640 912.

� Nabízím malířské, natěračské

práce, venkovní nátěry, fasády.

Tomáš Fabičovic,

t.č. 607 762 168.

� Prodám garáž v Adamově I –

Olšičkách.

Informace na t.č. 602 559 306.

INZERCE
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Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 1/2004

O udržování čistoty a pořádku
ve městě Adamově

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

změna:
č. 2/2005 účinná od 1. 5. 2005

Zastupitelstvo města Adamova

schválilo dne 24. 6. 2004 podle

§ 84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm.

a) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, obecně

závaznou vyhlášku Města Ada-

mov o udržování čistoty a po-

řádku ve městě Adamově.

Článek 1

Základní ustanovení

1.1 Vyhláška ukládá povinnosti

k zabezpečení čistoty a pořád-

ku ve městě a k zabezpečení

místních záležitostí veřejného

pořádku spočívající v omezují-

cích opatřeních při užívání ve-

řejně přístupných míst, stanovu-

je podmínky pro užívání plaká-

tovacích ploch na veřejných pro-

stranstvích ve vlastnictví obce,

podmínky pro pořádání veřej-

nosti přístupných podniků.

1.2 Vyhláška je závazná pro

všechny fyzické a právnické

osoby, které se zdržují nebo

vyvíjejí svou činnost na území

města Adamova bez ohledu na

to, zda mají v obci trvalé bydliště

nebo sídlo či místo podnikání.

Článek 2

Udržování čistoty a pořádku
veřejných prostranství

a objektů

V zájmu zachování bezpečnos-

ti, čistoty a pořádku na veřejném

prostranství1) nebo ve veřejně

přístupných objektech v majet-

ku města Adamova je zakázá-

no:

a) odhazovat odpadky, včetně

nedopalků cigaret a zápalek mi-

mo vyhrazená zařízení

b) vylévat splašky, saponáty,

oleje, barvy a jiné nebezpečné

tekutiny

c) zametat smetky do veřejných

uličních vpustí

d) vytvářet zkratky chozením

mimo vyhrazené cesty

e) poškozovat nebo odstraňovat

bez příslušného povolení měst-

ského úřadu porosty veřejné

zeleně.

Článek 3

Užívání veřejného prostranství

3.1. Skládat a nakládat na veřej-

ných prostranstvích materiál

a výrobky je dovoleno jen v ne-

zbytně nutném časovém a věc-

ném rozsahu. Materiál a výrob-

ky určené k naložení je nutno

připravit na veřejné prostranství

bezprostředně před odvozem.

Za nezbytně nutný časový roz-

sah se pro účely této vyhlášky

považuje lhůta 24 hodin.

3.2. Užívat veřejné prostranství

k účelům skladování materiálů

a výrobků, pro umístění zaříze-

ní cirkusů, lunaparků a jiných ob-

dobných atrakcí a pro potřebu

tvorby filmových a televizních

děl, apod., lze pouze se souhla-

sem odboru ekonomicko-majet-

kového a stavebního městské-

ho úřadu v Adamově a po zapla-

cení poplatku stanoveného dle

vyhlášky o místních poplatcích.

Za souhlas se považuje uzavře-

ní smlouvy s uživatelem.

3.3 Krátkodobě umístit zařízení

sloužící k poskytování služeb,

prodejní nebo reklamní zaříze-

ní, lze na vyhrazených místech

po zaplacení poplatku2. Vyhra-

zeným místem je plocha na Ople-

talově ulici po stranách autobu-

sové zastávky mezi obchody.

3.4 Krátkodobě užít veřejné pro-

stranství pro kulturní a sportov-

ní akce lze pouze na základě

oznámení Městskému úřadu

v Adamově dle článku 8 odst. 1

písm. b) této vyhlášky.

3.5 Ustanoveními odstavce

1,2,3 a 4 nejsou dotčeny obecně

závazné právní předpisy týkají-

cí se stavebního práva a pozem-

ních komunikací a živnostenské-

ho podnikání.

Článek 4

Odpovědnost za čistotu

Po ukončení užívání veřejného

prostranství a zařízení obce

sloužícího potřebám veřejnosti,

a to v majetku obce nebo při jeho

znečistění je uživatel povinen ne-

prodleně jej uvést do původního

stavu, za dodržení všech hygie-

nických předpisů a předpisů pro

ochranu životního prostředí.

Článek 5

Omezující opatření
k ochraně při užívání veřejně

přístupných míst

5.1 Za činnosti, které by mohly

narušit veřejný pořádek na ve-

řejných prostranstvích ve měs-

tě Adamově, se považují:

a) žebrání,

b) provozování hazardních her,

5.2 Činnosti uvedené v odst. 5.1

písm. a) až b) jsou zakázány na

těchto místech:

a) na zastávkách autobusové

dopravy a v okruhu 100 m od nich,

b) u zdravotního střediska, škol-

ních zařízení, domu s pečova-

telskou službou, kostela a obou

hřbitovů a v okruhu 100 m od

těchto zařízení.

Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 1/2004

O udržování čistoty a pořádku
ve městě Adamově

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
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Článek 6

Městské plakátovací plochy
a jejich užívání

6.1Městské plakátovací plochy

jsou stanoveny následovně:

a) výtah na Komenského ulici č.1

b) nad obchodním domem Sme-

tanovo nám. 1

c) u lávky nad nádražím ČD

d) u autobusové zastávky Na

Kolonii

e) u autobusové zastávky na

Ptačině

f) křižovatka ulic Sadová a Osvo-

bození

6.2. Užívat plakátovací plochy je

dovoleno pouze se souhlasem

Městského úřadu v Adamově po

zaplacení poplatku. Souhlas

vydá podatelna Městského úřa-

du a je vyjádřen otiskem razítka

Města Adamova na materiálech

určených k výlepu. Vlastní vý-

lep poté provede Městský úřad

nebo je proveden svépomocí,

žádá-li o to vlastník plakátů.

6.3 Maximální rozměr vylepova-

ných materiálů je stanoven ve

standardním formátu A2.

6.4. Plakáty a obdobné materiá-

ly nesmí být umístěny na majet-

ku města mimo plochy vyhraze-

né v odstavci 6.1.

Článek 7

Podmínky pro pořádání
veřejnosti přístupných

podniků

7.1 Pořadatel nebo provozovatel

veřejnosti přístupného sportovní-

ho nebo kulturního podniku, nebo

taneční zábavy či diskotéky (dá-

le jen veřejnosti přístupný pod-

nik) je povinen oznámit svůj zá-

měr písemně Městskému úřadu

Adamov 5 pracovních dnů před

jeho konáním a to i v případě, že

nebude vybíráno vstupné.

7.2 V písemném oznámení musí

být uvedeno jméno (název) a ad-

resa (sídlo) pořadatele, obsaho-

vé zaměření, místo a čas pořá-

dání, očekávaný počet účastní-

ků, identifikace osoby odpověd-

né za zajištění pořadatelské služ-

by. Oznamovací povinnost sta-

novená vyhláškou o místních

poplatcích není tímto ustanove-

ním dotčena.

7.3 Uvnitř stavby lze veřejnosti

přístupný podnik pořádat jen teh-

dy, je-li stavba k tomu účelu ko-

laudačním rozhodnutím staveb-

ního úřadu určena.

7.4 Bude-li se oznámený, veřej-

nosti přístupný podnik konat

v části obce, kde je stanoveno

ukončení veřejné produkce hud-

by dle článku 8 této vyhlášky, je

pořadatel povinen tuto dobu do-

držet.

7.5 V případě nesplnění závaz-

ných podmínek může Městská

policie Adamov jako orgán obce

a jako ochránce veřejného po-

řádku, veřejnosti přístupný pod-

nik přerušit a ukončit. Tím není

odpovědnost pořadatele či pro-

vozovatele za porušení této vy-

hlášky dotčena.

Článek 8

Opatření k ochraně občanů
před hlukem

8.1 Konec veřejné produkce

hudby, čímž se rozumí veřejnosti

přístupné sportovní a kulturní

podniky, veřejné hudební pro-

dukce v podobě živé i reprodu-

kované hudby (zejména taneční

produkce, podniky lidové zába-

vy, taneční zábavy, plesy, dis-

kotéky, pouštění hudby k posle-

chu), které jsou provozovány

mimo budovu, se pro území měs-

ta Adamov v obytných zónách

stanovuje do 22.00 hodin, v uza-

vřené budově do 02.00 hodin.

8.2 Ulice stanovené pro potřeby

bodu 8.1:

– Družstevní, Neumannova,

Opletalova, Ronovská, Sadová,

Komenského, Pod Horkou.

8.3 Výjimku k pořádání akci ce-

loměstského významu může

povolit Rada města Adamova.

Článek 9

Venčení a pohyb psů na
veřejně přístupných místech

9.1 Je zakázáno přinášet nebo

přivádět zvířata na dětská pís-

koviště, na koupaliště, na hřbito-

vy a na školní hřiště.

9.2 Venčení a pohyb psů na ve-

řejných prostranstvích či zaříze-

ních obce sloužících potřebám

veřejnosti v majetku obce jsou

možné pouze s použitím vodít-

ka, jehož délka umožní ovlada-

telnost psa, bez vodítka pouze s

náhubkem. Osoba venčící psa

je povinna mít psa pod neustá-

lým dohledem.

9.3 Není-li osoba, kterou pes do-

provází, schopna vzhledem ke

svému fyzickému stavu či zdat-

nosti zajistit ovladatelnost psa

pomocí vodítka je povinna pou-

žít současně s vodítkem i náhu-

bek.

9.4 Použitím náhubku se rozumí

upevnit psovi náhubek tak, aby

znemožňoval kousnutí.

9.5 Tato ustanovení se nevzta-

hují na psy zdravotnické, služeb-

ní a slepecké při výkonu činnos-

ti, k níž jsou vycvičeni.

9.6 Osoba doprovázející psa je

povinna dbát, aby pes neznečis-

	oval veřejná prostranství či za-

řízení obce sloužící potřebám

veřejnosti v majetku obce. Oso-

ba doprovázející psa je povinna

okamžitě odstranit znečištění

způsobené psem, dovoluje-li to

povaha znečištění.

Článek 10

Kontrolní činnost

Dodržování této vyhlášky kont-

rolují strážníci Městské policie

Adamov.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

12.1 Za porušení obecně závaz-

né vyhlášky lze uložit pokutu dle

zákona č. 200/1990 Sb., o pře-

stupcích, ve znění pozdějších

předpisů3) a dle zákona č. 128/

2000 Sb., o obcích (obecní zří-

zení), ve znění pozdějších pře-

pisů.

12.2. Zrušuje se obecně závaz-

ná vyhláška Města Adamova

č.20/2002 O udržování čistoty

a pořádku ve městě Adamově.

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů
2)  Obecně závazná vyhláška Města

Adamov O místních poplatcích
3) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších

předpisů


