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zprÁvY 
z mATrIkY

seznam telefonních čísel 
městského úřadu Adamov platných od 1. 1. 2006

Označení Telefonní číslo
Lucie Poslušná
Podatelna

516 499 620

Miroslava Svědínková, DiS.
Tajemník

516 499 623

Libuše Špačková
OSSV – vedoucí

516 499 624

Irena Hrušáková, Dobra Moserová
OSSV

516 499 625

Dita Mašková
Vnitřní audit a kontrola

516 499 626

Marie neumanová
Asistentka starosty

516 499 627

Jana Kalousková
Správa majetku

516 499 628

Dana Charvátová
Poplatky

516 499 629

Veronika Dudíková
Pokladna

516 499 630

Ing. zora Krčová
OEMS – vedoucí

516 499 631 

Hana Šebelová, Lenka Ševčíková
Účtárna

516 499 632

Lenka Maláková
Matrika

516 499 633

FAX 516 499 634
Dana Hnátovičová
Správa majetku

516 499 635

U p o z o r n ě n í 
 Upozorňujeme občany, že splatnost nájemného za zahrádky na 
rok 2006 byla z technických důvodů přesunuta na 31. března 2006.
 nájemné za zahrádky je možné platit na pokladně Městského 
úřadu Adamov v pokladní hodiny, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 
17.00 hodin a ve čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin (polední přestávka 
je od 12.00 do 12.40 hodin) nebo převodem na účet Města Adamov 
č. 19-1360055309/0800, SS 1012002131.
 Ostatní úhrady týkající se místních poplatků lze provést bu  
v hotovosti na pokladně Městského úřadu ve výše uvedené poklad-
ní hodiny nebo bezhotovostním převodem na účet Města Adamov č. 
19-1360055309/0800 dle příslušných sazeb a splatností místních 
poplatků, které jsou stanovené obecně závaznými vyhláškami Měs-
ta Adamova č. 5/2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 24/2002 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Při bezhotovostním převodu je nutné uvádět níže uvedené sym-
boly, které slouží správci poplatku k identifikaci platby a poplatníka:
místní poplatek ze psů: VS = rodné číslo poplatníka SS 1341 
místní poplatek za komunální odpad: VS = rodné číslo poplatníka SS 
1337        odbor EMS, Městský úřad Adamov

Blahopřejeme:
 6.2. František Chloupek, 82 roky, 
  Komenského 25
 7.2. Vlasta Valentová, 84 roky, 
  Hybešova 1
 9.2. Jiřina Šupková, 82 roky, 
  Sadová 17
 11.2. Marie beranová, 89 roků, 
  Pod Horkou 12
 24.2. Jiřina Kaprová, 85 roků, 
  Opletalova 30
 27.2. Jana Červená, 70 roků, 
  Družstevní 9
 28.2. eliška nováková, 75 roků, 
  Petra Jilemnického 4
 28.2. zdenka nováčková, 70 roků, 
  Údolní 1
Úmrtí:
 13. 2. Anneliese Pařízková, 
  roč. 1922,
  Petra Jilemnického 14 

sdružení obrany 
spotřebitelů
 Funguje od roku 1993 jako ne-
ziskové občanské sdružení. Snaží 
se pomáhat občanům, kteří se 
potýkají se spotřebitelskými pro-
blémy, jako jsou například reklama-
ce zboží, nákup předražených vý-
robků na reklamních akcích, ne-
kvalitní provedení služeb či nespo-
kojenost s jednáním prodejců.
 Sdružení obrany spotřebitelů 
nabízí občanům bezplatné interne-
tové poradenství. najdete ho na 
stránkách www.spotrebitele.info. 
Do této poradny je možno zaslat 
elektronicky dotaz, který je po-
radci do 10ti dnů zodpovězen. na 
uvedených stránkách najdete ta- 
ké informace o vydaných letácích 
a brožurách se spotřebitelskou 
tématikou.
 na sdružení se můžete obrátit 
také písemně na adresu: Sdružení 
obrany spotřebitelů ČR, Ve Smeč-
kách 7, 110 00 Praha.
 Kulturně informační komise

nEpŘEHLÉdněTE!
 Vyzýváme majitele automobilů, 
kteří parkují u chodníku na ul. Ji-
lemnického, aby neparkovali svoje 
auta před vchody a tím nebránili 
sanitkám, stěhovacím vozům aj.  
v jejich práci. za pochopení děkují 
obyvatelé.
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ze SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIe ADAMOV

AkTUÁLní InFormACE 

 Ve věci podezření z týrání psa, 
jehož se má dopouštět pan J. K., 
byl strážníky přivolán na provedení 
kontroly psa veterinář z Krajské 
veterinární správy pro Jihomorav-
ský kraj Inspektorát blansko. za 
přítomnosti strážníků byly veteri-
nářem s majitelem psa provedeny 
nezbytné úkony ke zjištění skuteč-
ného stavu. Kontrolou bylo zjiště-
no, že se majitel psa týrání dopouš-
tí, proto bude veterinářem podezře-
ní předáno příslušnému správnímu 
orgánu k dalšímu opatření. 

 V průběhu měsíce strážníci pro-
vedli několik preventivních kontrol 
na železničních zastávkách ČD, 
zda nedochází k porušování záka-
zu kouření, které je pro tyto prosto-
ry stanoveno takzvaným „tabáko-
vým zákonem“. během kontrol 
strážníci zjistili několik občanů, 
kteří stanovený zákaz porušili a 
kouřili na nástupišti železniční 
stanice. Přestupky byly zatím s ob-
čany řešeny domluvou, ale v příš-
tích měsících za ně budou ukládá-
ny i pokuty v blokovém řízení. 

 Při preventivní kontrole viet-
namského trhovce strážníci zjisti- 
li, že nemá zaplacený poplatek  
z místa prodeje. Protože svým jed-
náním porušil obecně závaznou 
vyhlášku města, čímž se dopustil 
přestupku, čekalo ho nemilé pře-
kvapení v podobě pokuty v bloko-
vém řízení. 
 nezletilý chlapec požádal hlíd-
kujícího strážníka o pomoc při 
ošetření zraněné nezletilé dívky, ke 
kterému došlo nešastnou náho-
dou při bruslení na kluzišti. Stráž-
ník dívce ošetřil krvácející zranění 
a odvezl ji k jejímu dědečkovi, kte-
rý vnučce zajistil další lékařské 
ošetření. Robert Nedorost

vedoucí strážník MP Adamov

V ABSOluTNích číSlEch:
Přestupky proti veřejnému pořád-
ku VP 
přestupky proti veřejnému pořádku  
 51 17.900
přestupky proti občanskému soužití  
 8 0
přestupky proti majetku  
 20 3.000
přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě 25 6.800 
přestupky na úseku ochrany před 
alkoholismem a jiný toxikomaniemi 
  6 4.250
Přestupky oznámené do KPPP  
  15
Přestupky proti bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu DP
dopravní přest.  128 27.300
Celkem 238 59.250
čiNNOST V ABSOl. číSlEch:
Dopravní nehody  10
Odchycené kočky  9
Odchyt a záchrana netopýra  1
Odchyt a záchrana srny  1 
Kontroly volného pohybu psů a při-
hlášení k poplatku  24 
Kontroly prodeje vstupenek na kul. 
akce 10
Kontroly v pohostinstvích  12
Odchycení zatoulaní psi  10
Psi umístěni do útulku 3
Doručování písem. MÚ Adamov  228

Doručování písem. MÚ blansko  4
Doručování písemností a ověřování 
pobytu osoby OSb  45
Kontroly trhovců 218
Asist. soud. vystěhování z bytu 1 
Asistence při soudní exekuci  1 
Osoby umístěné na protialkoholní 
záchytnou stanici 11
Osoby umístěné do psychiatrické 
léčebny 2
zákroky proti sebevrahům  2
nepřihlášení psi  0
Otevření bytu  1
Součinnost s SDH Adamov  9
Součinnost poskytnuta PČR 27
Trestné činy  17
Vraky vozidel  11
 Kontroly totožnosti podezřelých o.  18
Podezření na náhlé úmrtí v bytě 1
Poskytnutí první pomoci zraněným 
osobám  12
zákroky proti psychicky nemocným 
osobám  2
Předání nalezených osob. dokladů  2
zjištění podnapilých řidičů  4
zjištění řidičů bez řidičského opráv-
nění (oznámeno PČR)  2
Součinnost při sociál. dohledech  4 
zadržení hledaných osob  2
zadržení pachatelů trestných činů 6
Předvedení na služebnu MP ve smys-
lu §11 odst. 8 z.č. 553/91 Sb., o obecní 
policii 14 

PERSONálNí SiTuAcE 
 Od ledna do března roku 2005 
zajišovalo veřejný pořádek ve městě 
šest strážníků. na duben až prosinec 
roku 2005 zůstal pro výkon služby 
čtyřčlenný tým strážníků. 

čiNNOSTi V R. 2006 VýhlEDOVě
 Kromě úkolů, které vyplývají ze 
zákona o obecní policii budou stráž-
níci mimo jiné  dohlížet nad dodržo-
váním takzvaného „tabákového zá-
kona“, zejména na dodržování stano-
vených zákazů kouření a prodej 
tabákových výrobků a alkoholických 
nápojů osobám mladším 18 let.
 Strážníci budou dle citovaného 
zákona také oprávněni provádět ori-
entační dechové zkoušky u řidičů 
motorových vozidel (v případech, kdy 
jsou strážníci oprávněni zastavit vo-
zidlo), cyklistů a osob, které budou pod 
vlivem alkoholu narušovat veřejný 
pořádek nebo budou ohrožovat sebe 
a své okolí a bude potřeba je umístit 
na protialkoholní záchytnou stanici. 
 Po nabytí účinnosti novelizované-
ho zákona o provozu na pozemních 
komunikacích budou strážnici dispo-
novat novými pravomocemi při měře-
ní rychlosti jízdy vozidel, při zastavo-
vání vozidel a projednávání doprav-
ních přestupků v blokovém řízení. Je 
však očekáván veliký nárůst agendy 
při zpracovávání přestupků proti bez-
pečnosti a plynulosti silničního pro-
vozu, což může mít za následek odliv 
strážníků z ulic města a jejich přesu-
nutí do kanceláří. 
 nadále ale zůstane hlavním úko-
lem městské policie udržet situaci ve 
všech oblastech veřejného pořádku 
na co nejlepší úrovni a dále ji zlepšo-
vat a nepřipustit zhoršení bezpeč-
nostní situace ve městě. 

           Robert Nedorost
  vedoucí strážník MP Adamov

vyjmuto z výroční zprávy z činnosti městské policie za rok 2005
 Městská policie působí ve městě Adamově již třináctý rok. byla zřízena na 
základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. V roce 2005 došlo ke 
snížení početního stavu strážníků a to se výrazně projevilo v počtu řešených 
přestupků. zatímco v roce 2004 šest strážníků řešilo celkem 330 přestupků, 
v roce 2005 jich bylo čtyřmi strážníky řešeno celkem 238. Snížení počtu 
řešených přestupků ve výsledku činnosti strážníků tedy činí 38%, což se 
odrazilo ve 40% snížení počtu zpracovaných a oznámených přestupků do 
Komise pro projednávání přestupků Města Adamova proti roku 2004. Došlo 
ale k nárůstu počtu udělených blokových pokut. V roce 2005 bylo strážníky 
uloženo 165 blokových pokut za 59. 250,- Kč, což je v průměru o 7, 5 % více, 
jak v roce 2004. z toho bylo vybráno na místě 44. 850,- Kč a na bloky na 
pokutu na místě nezaplacenou 14. 400,- Kč. 

přetíká!!! 6 řádku – to už tam nenarvu
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vodA pro AdAmov
týden akcí konaný u příležitosti „světového dne vody“, 20. – 24. března 2006

• exkurze žáků ZŠ Adamov a zájemců z řad ada-
movské veřejnosti do úpravny vody a čističky 
odp. vod           20., 21., 22. března v 10 a 16 hodin
• soutěžní křížovka pro čtenáře Adamovského 
zpravodaje.  Pro pět vylosovaných luštitelů, kteří 
zašlou tajenku na adresu firmy ADAVAK (ADAVAK, 
s.r.o. Adamov, nádražní 455, PSČ 679 04), jsou 
připraveny dárkové předměty. 

Termín pro doručení tajenky: 14. březen 2006
• beseda s pracovníky firmy ADAVAK na téma 
"cesta vody přes Adamov"
  22. března v 18 hodin v MKS Adamov
• okresní kolo v recitaci
  23. března v 9 hodin v ZŠ Adamov
 • týden školních projektů věnovaný problemati-

ce ochrany vod a životního prostředí  
   20. – 24. března v ZŠ Adamov 
• výtvarná soutěž pro žáky předškolních a škol-
ních zařízení a žáky ZuŠ Adamov (téma soutěže 
není určeno) třídní kola soutěže 27. 2. – 5. 3. 2006
  příprava vítězných prací pro výstavu
   termín uzávěrky soutěže 14. března 2006
• vernisáž výstavy "Salonek dětských adamov-
ských umělců" spojená s vyhlášením vítězů vý-
tvarné soutěže     24. března 2006 v 17 hodin 

ve Společenském centru MKS Adamov  
na Komenského ulici 

bližší informace najdete na plakátech.
ADAVAK, s.r.o., Město Adamov

Městské kulturní středisko Adamov

městské kulturní středisko Adamov připravilo:
5. března 2006 – autobusový zá-
jezd do Městského divadla v brně 
na představení JAKuB A JEhO 
PáN (Divadlo bez zábradlí Praha). 
začátek představení je v 15 hod.
8. března 2006 – akci DO RADO-
STi ZADNíM VchODEM – návště-
va zrekonstruovaného divadla Ra-
dost v brně spojená s prohlídkou 
divadelních scén, ostatních prostor 
divadla a besedou s pracovníky ve-
dení divadla. Cena zájezdu 30 Kč. 
Odjezd autobusu v 9 h z Adamova.
9. března 2006 – beseda o cesto-
vání s Mgr. Alešem Spurným na 
téma irsko. začátek v 17.30 hod.  
v salonku MKS Adamov.
16. března 2006 – autobusový zá-
jezd do Janáčkova divadla v brně 
na představení opery L. Janáčka 
JEJí PASTORKYŇA. bližší infor-
mace na plakátech. 
18. března 2006 ve  20 hodin 
– PlES ZŠ ADAMOV
22. března 2006 – beseda s pra-
covníky firmy ADAVAK Adamov na 
téma cESTA VODY PŘES ADA-
MOV. začátek besedy je v 18 hod. 
v salonku MKS Adamov.
24. března 2006 – vernisáž výstavy 
prací dětí „SAlONEK ADAMOV-
SKých DěTSKých uMělcŮ“ ve 
Společenském centru MKS Ada-
mov na Komenského ulici v 17 hod.
26. března 2006 – setkání zájemců 
o poznávání bible – BiBlicKá 
hODiNA. začátek akce je v 17 hod. 
v salonku MKS Adamov.
26. března 2006 – MÓDNí PŘE-
hlíDKA PRO ŽENY VŠEch Vě-

KOVých i VEliKOSTNích  KA-
TEGORií – kolekci ošacení pro jaro 
a léto 2006 představí módní salon 
LIbA z bystřice nad Pernštejnem. 
Ukázku líčení připravila paní bože-
na Davidová.
30. března 2006 – Pohádkové do-
poledne pro děti spolu s rodiči  
a mateřské školy ve městě s Lídou 
a Jarkem Trnkovými. Pořad má 
název O JARNíM čAROVáNí A 
SlEPičíM KDáKáNí 

Městské kulturní středisko 
Adamov – Městská knihovna
připravila v rámci akce
BŘEzEn – měsíC knIHY 
A InTErnETU

AMNESTii uPOMíNEK
(po celý měsíc březen mohou čtenáři 
vrátit knihy, které mají dlouho půjče-
né, bez úhrady sankčního poplatku)
DEN OTEVŘENých DVEŘí 
– úterý 14. 3. od 10 do 16 hod.
iNTERNETOVé PáTKY PRO ZA-
čáTEčNíKY: od 10 do 12 hod., 
zdarma základní seznámení s in-
ternetem: 3. 3. – pro začátečníky 
každého věku, 10. 3. – internet  
pro ženy, 17. 3. – internet pro ženy, 
24. 3. – internet pro seniory, 31. 3. 
– internet pro seniory

Knihovna je pro čtenáře a uživa-
tele internetu otevřena:
v pondělí a čtvrtek 10–12, 13–18 
hod. a ve středu 10–12, 13–16 hod.
Veřejnosti jsou k dispozici 2 počí-
tače s připojením na internet, ske-
ner a tiskárna

novÉ knIHY v měsTskÉ 
knIHovně AdAmov
Detektivky českých autorů:
Hejcman P.: Píseň Juditina
Hardenová H.: Smrt má hlad
Hardenová H.: Smrt starého zálet-
níka
Knihy pro děti:
100 nej zajímavostí o železnici
Macoun J.: Československé pev-
nosti
bouchner M.: Co v přírodě nevidí-
me
Z české literatury doporučujeme:
Janečková K.: Osudová posed-
lost
Hůlová P.: Cirkus Les Mémoires
Janouchová K.: nejbližší
Obermannová I.: nezavěšujte se
Z naučné literatury jsme nakoupili:
Cílek V.: Krajiny vnitřní a vnější
Procházka z.: Chov psů
Obrazová encyklopedie Člověk
Weissensteiner F.: Synové Marie 
Terezie
Vágner z.: Sloní píseň
Z tvorby světových autorů:
Márai S.: Svíce dohořívají
Kaye M. M.: Vzdálené vrcholky hor 
I. a II. díl
Kessler L.: Únik z berlína

znÁTE Ho? poznEjTE 
ČLověkA, kTErý 
změnIL BěH dějIn. 
www.znateho.cz 
Film JEŽíŠ bude promítán v MKS 
Adamov v neděli 19. března 2006 
v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.
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 na základě rozhodnutí Komi-
se pro MHD při MěÚ v Adamově 
proběhl ve dnech 26. – 31. 1. a 
1. 2. 2006 průzkum vytíženosti 
spojů MHD Adamov. během pě-
ti dnů byly střídavě mapovány 

prŮzkUm vYTížEnosTI mHd AdAmov 

sUmArIzACE 26. 1. 27. 1. 29. 1 30. 1. 31. 1. 1. 2.

POČeT SPOJů CeLKeM: 164 34 28 6 34 28 34

POčET cESTuJících cElKEM: 4.286 930 691 135 942 724 864

– PLATÍCÍCH JeDn. JÍzDnÉ 404 333 67 388 356 358

– OSTATnÍCH PLATÍCÍCH JÍzD. IDS 47 32 6 58 49 57

– nA PRůKAzKY 409 245 50 392 247 353

– bezPLATnĚ 70 81 12 104 72 96

POČeT CeST. CeLKeM Ve SMĚRU I–III 528 290 93 545 310 506

– V PROCenTeCH 56,80% 42,00% 68,90% 57,90% 42,80% 58,60%

POČeT CeST. CeLKeM Ve SMĚRU III–I 402 401 42 397 414 358

– V PROCenTeCH 43,2% 58% 31,1% 42,1% 57,2% 41,4%

POČeT CeSTUJÍCÍCH V nÁVAznOSTI 
nA VLAKOVÉ SPOJe Ve SMĚRU I–III

270 117 54 257 127 237

– V PROCenTeCH 29,00% 16,90% 40,00% 27,30% 17,50% 27,40%

POČeT CeSTUJÍCÍCH V nÁVAznOSTI 
nA VLAKOVÉ SPOJe Ve SMĚRU III–I

64 54 6 62 80 50

– V PROCenTeCH 6,90% 7,80% 4,40% 6,60% 11,00% 5,80%

POČeT CeSTUJÍCÍCH z P10–SAMARY 32 – – 29 – 37

PRůMĚRný POČeT CeSTUJÍCÍCH 
1. AUTObUS / Den PRůzKUMU
2. AUTObUS / Den PRůzKUMU
CeLKeM PRůMĚRný POČeT CeST. / Den

912
708

1620

PRůMĚRný POČeT CeST. / 1 SPOJ 
1. AUTObUS
2. AUTObUS
1., 2. AUTObUS + neDĚLe
neDĚLe 

27,0
25,0
26,0
23,0

spoje, které zajišují provoz MHD 
dvěma autobusy. O výsledcích 
průzkumu vypovídá tabulka. Po-
drobné výsledky průzkumu na-
jdete na stránkách města Ada-
mova – www.adamov.cz.

 Cílem průzkumu bylo zjištění 
nejen zmiňované vytíženosti jed-
notlivých spojů, ale jeho výsled-
ky poslouží rovněž jako podnět 
k drobným úpravám v Jř MHD 
Adamov. 

pLÁn ČInnosTI 
odBorU TUrIsTIkY
Tj spArTAk AdAmov
nA rok 2006
25. 3. – so – ČKD blansko, Pochod 
„za sněženkou do krasu“ (Adamov 
zast. 7.52 – z Blanska bus.)
26. 3. – ne – boskovice, První jarní 
výšlap, prohlídky – hrad, žid. čtvrt. 
měst. památky (Adamov zast. 7.52 
– Skalice, dále Skalice 8.19 do 
Boskovic)    

Jiří Janás, 
předseda OT TJ Spartak Adamov 

 Letošní zápis do prvních tříd zá-
kladní školy se konal v Adamově ve 
dnech 18. a 19. ledna 2006. Jak už je 
naší tradicí, děti uvítaly ve škole nejen 
paní učitelky, ale také zvířátka, která 
jim při plnění úkolů pomáhala.
 Jakých úkolů? například na sta-
novišti v tělocvičně to byla malá opičí 
dráha, ve výtvarné výchově jsme 
poznávali barvy a kreslili třeba ma-
minku, v českém jazyce jsme mohli 
vyprávět podle obrázků či říkat bás-
ničku. V matematice jsme zkoušeli 
poznat geometrické tvary a počítat co 
je víc a co méně, v hudební výchově 

jsme určitě uspěli s písničkou. A když 
byly všechny úkoly splněny a kartička 
byla plná barevných razítek, tak už 
vás paní učitelka Tůmová nebo paní 
učitelka Karásková za asistence paní 
psycholožky Kuchařové určitě zapsa-
la do první třídy. 
 Letos se k zápisu dostavilo se 
svými rodiči celkem 46 nových žáků. 
Při zápise na Komenského ulici jich 
bylo 19, na Ronovské 27. Všichni se 
už te do školy těší – tak to alespoň 
tvrdili redaktorkám školního časopi-
su. My ve škole se na ně těšíme také 
a doufáme, že se jim u nás bude líbit.

zÁpIs do prvníCH TŘíd
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významná výročí
PeTR JILeMnICKý – 105. VýROČÍ nAROzenÍ

 V březnu si připomínáme 105. vý-
ročí narození učitele, spisovatele  
a novináře Petra Jilemnického, který 
bydlel v Adamově v letech 1928–1929 
se svojí ženou, učitelkou Růženou, 
rozenou Hudcovou. Petr Jilemnický 
pocházel z Čech, avšak převážně 
působil jako učitel na Slovensku, a tak 
byl spíše považován za slovenského 
spisovatele. byl čelným slovenským 
prozaikem v letech mezi oběma světo-
vými válkami a v době bezprostředně 
poválečné. 
 narodil se 18. 3. 1901 v Kyšperku 
(dnešním Letohradě). Pomineme jeho 
studijní léta a připomeneme, že se 
stal učitelem. To už měl rukopisnou 
sbírku veršů Ohně majáku. V roce 
1919 začíná učitelskou dráhu na 
obecné škole ve Verměřovicích, v roce 
1921 nastupuje vojenskou prezenční 
službu na Slovensku. Od 1. 10. 1923 
začíná učit na škole v Čadci. V té 
době se seznamuje se svojí budoucí 
ženou, učitelkou Růženou Hudcovou 
z brna (učila v Pukanci u Levic).
 V červenci 1926 odjíždí Petr Ji-
lemnický s výrobním družstvem Inter-
helpo do Sovětského svazu jako učitel 
českých a slovenských dětí. V září 
1927 odchází do Moskvy studovat 
žurnalistiku. V té době Růžena Hud-
cová přichází jako definitivní učitelka 
na adamovskou měšanku, nově po-
stavenou v roce 1926 (vedle hřbitova). 
Přihlásila se jako cvičitelka v tělový-
chovné jednotě, kde cvičila převážně 
děti, hrála s nimi divadla, byla vzdě-
lavatelkou v dělnické tělovýchovné 
jednotě. S MUDr. Arnoštem Martin-
cem zavedli preventivní zdravotní 
prohlídky všech dětí. U dětí byla Rů-
žena Hudcová velmi oblíbená.
 V srpnu 1928 se vrátil Jilemnický 
z Moskvy, 25. 8. 1928 se v brně žení 
s Růženou Hudcovou. V Adamově 
obývali byt v učitelském domě č.p. 13 

u kostela. V září 1929 nastupuje Petr 
Jilemnický jako výpomocný učitel na 
Státní měšanské škole v Trnavě, od 
1. 9. 1936 je učitelem na škole ve Sva-
tém Juru u bratislavy, kde si manželé 
Jilemničtí postavili rodinný domek.
 Po rozpadu státu se manželé Ji-
lemničtí se stěhují v roce 1939 do Po-
říčí. 28.10.1942 byl Petr Jilemnický 
zatčen gestapem, později odsouzen 
a odvezen do tábora Griebo u Desa-
vy v německu. zde byl 2. 5. 1945 byl 
spolu s ostatními osvobozen a 21. 5. 
po dramatické cestě německem se 
vrátil do Poříčí. Cestou se zastavil v 
Adamově u Konečných ve škole. byl 
v zuboženém stavu, vážil asi 40 kg. 
František Konečný ho přinesl do své-
ho bytu v náručí.
 Devatenáctého srpna 1947 umírá 
jeho žena Růžena, 15. 6. 1948 se po-

druhé oženil, s Olgou Pivkovou. Od-
jíždí do Moskvy jako kulturní přiděle-
nec našeho vyslanectví, kde 19. 5. 
1949 umírá.
 V době pobytu v Adamově si man-
želé Jilemničtí našli několik přátel,  
s nimiž si později dopisovali. byli to 
především manželé František a Karla 
Konečných, Josefa Machová a její 
syn Miroslav, Josef Ouředníček, ro-
dina bezchlebova, zejména božena, 
provdaná Vítková. 
 Petr Jilemnický byl milým člově-
kem, usměvavým, který si každého 
získal svým osobním kouzlem. Měl  
k smrti rád ryby. Rád je lovil a ještě 
raději je jedl. Povahy byl mírné, jem-
né, jak jeho manželka, nikdy se ne-
rozčilil. Adamov na svého někdejšího 
slavného obyvatele nezapomněl. 
Před budovou nové zDŠ v Adamově 
III byla 10. 11. 1963 Petru Jilemnic-
kému slavnostně odhalena busta od 
akademického sochaře Františka 
Hořavy. Později byla po Petru Jilem-
nickém pojmenována ulice v nové 
výstavbě v Adamově III.              MK

 narodila se 21. února 1906 v Pra-
ze-Karlíně. Tam se také narodil v roce 
1907 její bratr Jan. Otec Jan bezchle-
ba pracoval jako zámečník a mon- 
tér u firmy Ruston. V roce 1910 byl  
s dalšími spolupracovníky přeložen 
do adamovského závodu. záhy se 
stěhovala do Adamova i celá rodina. 
V roce 1911 se rodina rozrostla o nej-
mladšího syna Oldřicha. bydleli  
v dělnických bytech v prostoru býva-
lého provozu ID (dnes ADAMOV- 
SYSTeMS). Tomuto areálu se říkalo 
Amerika.
 božena vychodila obecnou školu 
v Adamově, měšanskou v blansku  
a obchodní v brně. Od dětství cvičila 
v DTJ (Dělnická tělocvič. jednota).  
Po válce se stala božena cvičitel- 
kou žaček. Pracovala také v mládeži. 

V letech 1925 – 1928 byla božena za-
městnána jako tajemnice na obecním 
úřadě v Adamově, kde její otec vyko-
nával funkci starosty (1919 – 1931).  
V roce 1927 se seznámila právě na 
obecním úřadě s učitelkou Růženou 
Hudcovou z brna, pozdější manžel-
kou spisovatele Petra Jilemnického. 
božena se v roce 1928 provdala za 
zedníka Jindřicha Vítka, který v ro- 
ce 1925 pracoval na výstavbě ada-
movského závodu. Později pracoval  
v brně, zejména v letech 1927–1928 
na výstavbě brněnského výstaviště. 
Pracoval většinou na stavbách mimo 
Adamov jako stavební dílovedoucí. 
zemřel v roce 1978 ve věku 76 let.  
V roce 1929 se jim narodila dcera 
Miroslava a v roce 1930 dcera Jin-
dřiška. bylo to v době hospodářské 
krize. Těžko se jim žilo, zvláště když 
božena bývala často nemocná. nej-
horší to bylo, když poslední roky 
války bývala často v nemocnici a byly 
nálety.
 V padesátých letech se dala do 
sepsání pamětí na společenské dění 
a život v Adamově od roku 1910 do  
9. května 1945. z těchto pamětí bylo 
několikrát čerpáno do různých publi-
kací a novin.
 Osud jí vymezil krátký život, ze-
mřela v pouhých 47 letech dne 18. 5. 
1953.                -MK-

bOženA VÍTKOVÁ-bezCHLebOVÁ
100. VýROČÍ nAROzenÍ
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otvor, ale liška byla vyhládlá a pro-
táhla se jím celkem lehce. Když  
se dobře nažrala, chtěla se vydat 
zpátky – ale otvorem se najednou 
nedokázala protáhnout. Propadla 
panice, ale jiné východisko nena-
šla. Uvědomila si, že je-li jí život 
milý, nezbývá, než zase zhubnout. 
Proto začala po kurníku běhat sem 
a tam, vyděšených slepic si nevší-
mat a až do rána opět shodila, co 
nabrala, mohla konečně utéct na 
svobodu. Něco podobného se mů-
že stát i v lidském životě. Člověk se 
těší na bohatství a možná je i získá, 
ale najednou jej zaskočí obyčej- 
ná nemoc, která jej jakoby spoutá 
a uvězní. Tehdy mu i to bohatství 
na dosah připadne jako nic. A jako 
skutečné bohatství mu pak připad-
ne, když nemoc pomine a nebo 
aspoň poleví a on se může zdravě 
nadechnout a vrátit se domů, mezi 
své. Škoda jen, že nám oči často 
otevře, asi jako té lišce, až nemoc.

1. Společnost provozující vodovod 
a kanalizaci v Adamově  
2. Kanál    
3. Vousy na bradě
4. Přístroj na praní prádla
5. Křtinský ………
6. zbroj rytíře
7. Část sporáku na pečení
8. Hrací karta s obrázkem šaška
9. Malá košile
10. Můstek
11. Část paže i hrad na Ohři
12. zdroj podzemní vody

 Někde jsem našel tento citát.  
K topení je nejlepší staré dřevo,  
k pití staré víno, k důvěrným sdě-
lením staří přátelé a ke čtení staří 
autoři. Připadá to jako oslava stáří 
a vysokého věku? A jako pohrdání 
mládím? 
 Každá doba byla poznamenaná 
konflikty mezi mladou a starou 
generací. V každé době připadalo 
starším lidem, že ti mladší nejsou 
vůbec vychovaní a že to „za naše-
ho mládí nebývalo“. Naopak mlad-
ší zase kritizují starší za jejich jed-
nání v minulosti a za jejich zkost-
natělost v přítomnosti. V tom jsou 
si snad všechna století podobná. 
 V jednom se přesto naše nové 
tisíciletí od dob dávných liší. V ně-
čem, co nikdy nebývalo. Odedávna 
totiž platilo, že starší poučoval 
mladšího, že starší předával své 

životní a řemeslné zkušenosti mlad-
ším. Dnes, v době mobilů, interne-
tu a prudkého rozvoje technologií, 
se ukazuje, že staří mladým prostě 
nestačí a o nějakém poučování 
nemůže být ani řeč. Kolik důchodců 
ví, co to je blog, chat, bluetooth?  
V tom je naše doba skutečně jiná. 
Mladí představují lo se silným 
motorem na volném, svobodném 
moři. A tak co ti starší? Jsou oprav-
du zbyteční? Pokud si uvědomí,  
že každá lo potřebuje kompas  
a přístav, pak určitě ne.


 V jedné bajce jsem četl tento 
příběh: Zima byla už příliš dlouhá 
(asi jako letos) a liška se odvážila 
vyjít z lesa do vesnice. Kurník plný 
slepic našla lehce. Mělo to však 
háček. Vedl do něj však jen úzký 

sLovA pro povzBUzEní

soUTěžní kŘížovkA         

vzpomínkA
Dne 27. března tomu bude 
5 let, co nás navždy opustil 

pan Josef Svoboda.
S láskou vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.

Zima je trýzeň jaro je přízeň.
 Březnové slunce má krátké 
ruce.
Březen umí sníh a led rozehřát, 
ale chce-li i nadělat.
Na svatého Řehoře povol ko-
žich nahoře.
Svatý Josef s tváří milou za-
končuje zimu plnou.
Časné bouřky z jara – vlhký rok 
před náma.
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SOKOl A čESKá SPOlEčNOST
 založení Sokola předcházela 
doba, kdy si náš národ začínal 
uvědomovat svůj vztah k této zemi, 
k rodnému jazyku, ke své historii. 
Politické uvolnění po únorové ústa-
vě z roku 1861 umožnilo vznik čes-
kých novin a prvních českých spol-
ků. Druhým českým spolkem (po 
zpěváckém Hlaholu) byl v roce 
1862 SOKOl. U zrodu „Tělocvičné 
jednoty pražské“, jak se tehdy tato 
první sokolská jednota jmenovala, 
stály takové osobnosti jako Josef 
Mánes, Jan neruda, Jan evange-
lista Purkyně, Karolína Světlá  
a další. Prvním starostou byl zvolen 
Jindřich Fügner, jeho náměstkem 
(nynější funkce náčelníka) dr. Miro-
slav Tyrš. Postupně se zakládaly 
sokolské jednoty na venkově a v 
dalších městech Čech a Moravy.
 Při tvorbě programu Sokola, 
výraznou inspirací byla starořecká 
kalokagathia – ideál výchovy usi-
lující o harmonické sepětí jak tě-
lesných, tak i duchovních hodnot. 
V sokolské činnosti se od začátku 
projevovala snaha o výchovu k de-
mokracii. Co asi ale nevíte, v Soko-
le se také poprvé hlasovalo. To bylo 
něco úplně nového. Hlasovat, ově-
řit si, jaký je názor většiny na daný 
problém a podle toho si vyjasnit, 
jakou cestou jít dále. Sokolským 
cvičením se v lidech pěstovaly 
určité vlastnosti. například sebeo-
vládání, vytrvalost, pravidelnost, 
spolehlivost, přesnost, ale také 
vědomí, že je třeba pomoci slabším, 
poskytnout mu ochranu. V Soko- 
le začaly také prvně cvičit ženy.  
V roce 1869 vznikl Tělocvičný spo-
lek paní a dívek pražských. Dnes 
se tomu budeme divit, ale spolek 
vzbudil ve většině tehdejší společ-
nosti pohoršení. Objevily se námit-
ky, že cvičení škodí ženskému 
organismu a je nebezpečné pro 
budoucí mateřství, připraví dívky  

bojovali na frontách Francie, SSSR, 
na středním východě, v Anglii,  
v Africe. Tisíce jich skončilo na 
bitevních polích a v koncentračních 
táborech.
  Potřetí se postarali o likvidaci 
Sokola komunisté postupně po 
únoru 1948.
 Po roce 1989 byla obnovena 
činnost České obce sokolské (ČOS) 
počtvrté. Situace není lehká. Do-
rostly generace, které o Sokole už 
nic nevědí, ale ti, kteří se ztotožňu-
jí s Tyršovými ideály, pokračují  
v jeho díle. 
 Program SOKOLA je otevřený 
a přístupný všem. V sokolské vše-
strannosti cvičí členové bez rozdí-
lu věku. Uplatní se i méně obratní 
cvičenci. Pohybově nadanější pů-
sobí i ve sportovních oddílech  
(v současnosti je to cca 60 druhů 
sportu).
 Sokol usiluje o to, aby se tělo-
výchova a sport staly samozřejmou 
součástí životního stylu a každo-
denní potřebou.
 na začátku loňského roku byla 
České obci sokolské Mezinárod-
ním výborem pro fair play při Une-
SCO udělena Mezinárodní cena 
Pierra de Coubertina.
 ČOS získala cenu za svou dlou-
holetou činnost, již přispívá k roz-
voji sportu a zpřístupňuje sport 
všem, kteří se mu chtějí aktivně 
věnovat. Cena patří nejen nám – 
současníkům, ale také všem so-
kolským generacím, které stály  
u zrodu i při rozvoji Sokola. Oceně-
ní je svým způsobem potvrzením 
toho, že Sokol není pouze archaic-
ká organizace, ale umožňuje spor-
tovní a kulturní vyžití a uplatnění 
běžného občana. Je příkladem, jak 
mimo jiné pomoci tomu, aby se 
sport nestal jen záležitostí stovek 
vrcholových, profesionálních spor-
tovců a ostatní byli jen pasivními 
diváky u televizních obrazovek ne-
bo na stadiónech. 
 UneSCO také ocenilo, jakým 
způsobem ČOS oslovuje ženy  
a umožňuje jim plnoprávné začle-
nění do spolkového života. Ani  
v současném světě toto není všude 
samozřejmostí. Oceňuje též přínos 
ČOS pro udržování aktivního živo-
ta v menších městech a vesnicích.
  ing. hana Řehořová

sokol a česká společnost

o půvab, stanou se z nich mužatky 
a podobně. Přesto se ženská prost-
ná cvičení postupně prosadila  
i zásluhou některých známých lé-
kařů, ale cvičení na nářadí zůstalo 
ještě dlouho doménou mužů.
 Pro své vlastenecké zaměření 
bylo často sokolstvo nazýváno na-
ším národním vojskem. Jak už bylo 
vzpomenuto, byl Sokol nepohodlný 
pro totalitní režimy, a proto byl 
několikrát rozpuštěn. Poprvé to 
bylo za první světové války v roce 
1915 (zajisté k tomu přispěla sku-
tečnost, že sokolové poskytli ze 
svých prostředků T. G. Masarykovi 
první příspěvky na zahraniční od-
boj). Pod vlivem Sokola vznikaly 
československé legie na třech 
frontách. Pozitivní roli sehráli čle-
nové Sokola i kolem 28. října 1918, 
v době nově vznikajícího Česko-
slovenského státu udržovali pořá-
dek. Velký rozkvět zažil Sokol mezi 
dvěma válkami, kdy se stal organi-
zací s milionem členů. Členy So-
kola byli i prezidenti Tomáš Garique 
Masaryk, edvard beneš a další 
významní politici. Sokolovny, kte- 
ré vznikly svépomocí i v malých 
obcích, se stávaly středisky spor- 
tu i kultury. Sokolští závodníci –  
b. Šupčík, A. Hudec, J. Gajdoš,  
L. Vácha, V. Děkanová a další 
úspěšně reprezentovali ČSR na 
olympiádách a mezinárodních zá-
vodech.
  nacisté viděli v Sokole baštu 
demokracie a národní hrdosti tj. 
činitele zcela nepřátelské. Proto byl 
Sokol v roce 1941 zakázán, maje-
tek zabaven. Sokolové byli zapoje-
ni v domácím i zahraničním odboji. 

 Rok 2006 je rokem konání XIV. všesokolského sletu. V průběhu své 
144leté existence byl Sokol pro své demokratické a vlastenecké ideje pro 
všechny totalitní režimy nepohodlný a byl proto několikrát rozpuštěn. 
nejdelší byla přestávka v době komunismu. Vyrostly nové generace, 
které o Sokole mnoho nevědí. Proto vás chceme postupně seznámit  
(v několika článcích) s historií Sokola, všesokolskými slety, významnými 
sokolskými osobnostmi, které byly nebo jsou spjaty s brnem. V závěru 
vás pozveme na Oblastní sokolský slet v brně a veřejná vystoupení  
v okolních obcích.
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WÜSTENROT a.s.  
… řešení Vašeho bydlení … 

Stavební spořitelna
Hypotéční banka

Pojišťovna

Kanceláře:
Jedovnice – st od 16 do 18 h
Švadlenka, ul. Legionářská 47

Adamov – čt od 16 do 18 h
U Kostela 4

Blansko – oblastní poradenské místo
po + st od 9 do 17 h
SBD Macocha, Pražská 66

• NAVŠTIVTE NÁS •
TEL. + FAX: 516 442 232, MOBIL: 724 148 963
E-MAIL: dagmar.svedova@obchod.wuestenrot.cz
 
OBLASTNÍ VEDOUCÍ – DAGMAR ŠVÉDOVÁ

Fa. TEPAS CZ s.r.o. Adamov, Družstevní 1

BLÍŽÍ SE DANĚ !!! 
NEVÍTE JAK 
NA NĚ ?

KONTAKTUJTE NÁS
 

ÚČETNICTVÍ od A do Z
NABÍZÍME :    
 – vedení účetnictví
 – daňová evidence
 – DPH, mzdy, fakturace
 – řešení vašich pohledávek
 – zastupování na úřadech
 – poradenství
 – a další služby

SLUŽBY ZA PŘIJATELNÉ CENY

POMÁHÁME 
VAŠEMU PODNIKÁNÍ
Bližší informace na tel.č.: 774 904 905, 774 904 906

placená inzerce placená inzerce
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placená inzerce

Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, 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, J. Králíčková. Odpovědný 
pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 625, 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 01 blansko. 

• Koupím byt 1-2+1 v Adamově. 
Tel. 605 903 800.
• nabízím vedení účetnictví, daňo-
vé evidence, DPH, mzdy, vyúčto-
vání společenství vlastníků. 
Tel. 723 482 985, jrud@cbox.cz
• Koupíme byt OV 3+1 Adamov, 
blansko. Tel. 776 644 220.
• Hledám dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1, př. 1+1, na Horce.
Spěchá. Tel. 605 356 598.
• Kdo pronajme byt 1-2+1, spěchá. 
Tel. 776 887 754.
• Prodám pračku zn. ROMO, cena 
dohodou. Tel. 516 446 237.
• Vyměníme, př. prodáme a koupí-
me byt 2+kk v OV na Ptačině, cih-
la, částečná rekonstrukce, 47 m2, 
2 sklepy, nízké náklady na bydlení, 
za větší 2 nebo 3 až 4+1, nebo za 
menší obyvatelný domek v Adamo-
vě a okolí. Seriózně, spěchá. 
Tel. 603 788 578.
• Vyměním družstevní byt 3+1 na 
neumannově ulici v Adamově za 
byt 1+1 v Adamově + doplatek. byt 
je na jihovýchodní straně domu. 
Krásný výhled, zděné jádro,velká 
komora. nabízím i garáž nedaleko 
od bytu. Svoboda, tel.: 608 028 681, 
email: svobodaantonin@centrum.cz
• Přijte si zacvičit aerobik na Pta-
činu do tělocvičny zŠ Ronovská  
v pondělí a čtvrtek od 19.00 – 20.00 
hod. Cena 25 Kč/hod, permanent-
ka 20 Kč/hod. Těšíme se na Vás!  
 

InzErCE

Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete.

Chcete peníze?

 Lyžařského zájezdu v Dešt-
ném v Orlických horách se zú-
častnilo 31 žáků ze 7., 8. a 9. tříd.  
z Adamova se odjíždělo 2. ledna 
2006. žáci byli rozděleni do tří 
skupin. První skupinu vedla paní 
učitelka Monika Lacová, druhou 
skupinu paní učitelka Dobruše 
Janotová, pan učitel Antonín 
Kašpárek měl běžkaře. Funkci 
zdravotníka vykonávala paní 
Alena Koncová.

 Celý týden byl plný různých 
akcí – lyžování, soutěže, večerní 
programy a přednášky, vycház-
ky.
 Lyžařský výcvik byl zakončen 
slalomem, kterého se zúčastnili 
téměř všichni. Myslím, že lyžaři 
(a nejen oni) by se shodli na tom, 
že tento týden byl pro každého 
příjemně vyčerpávající. z Dešt-
ného v Orlických horách se žáci 
vrátili v sobotu 7. ledna. 

Lyžařský výcvikový kurz

placená inzerce
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zastupitelstvo města Adamova 
schválilo dne 24. 6. 2004 podle § 
84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, obecně závaznou 
vyhlášku Města Adamov o udržo-
vání čistoty a pořádku ve městě 
Adamově. 

článek 1
zÁKLADnÍ USTAnOVenÍ

1.1 Vyhláška ukládá povinnosti 
k zabezpečení čistoty a pořádku ve 
městě a k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku spo-
čívající v omezujících opatřeních 
při užívání veřejně přístupných 
míst, stanovuje podmínky pro uží-
vání plakátovacích ploch na veřej-
ných prostranstvích ve vlastnictví 
obce, podmínky pro pořádání 
veřejnosti přístupných podniků.

1.2 Vyhláška je závazná pro všech-
ny fyzické a právnické osoby, které 
se zdržují nebo vyvíjejí svou čin-
nost na území města Adamova bez 
ohledu na to, zda mají v obci trvalé 
bydliště nebo sídlo či místo podni-
kání.

článek 2
UDRžOVÁnÍ ČISTOTY 

A POřÁDKU VeřeJnýCH 
PROSTRAnSTVÍ A ObJeKTů

V zájmu zachování bezpečnosti, 
čistoty a pořádku na veřejném pro-
stranství1) nebo ve veřejně přístup-
ných objektech v majetku města 
Adamova je zakázáno :
a) odhazovat odpadky, včetně ne-
dopalků cigaret a zápalek mimo 
vyhrazená zařízení

b) vylévat splašky, saponáty, oleje, 
barvy a jiné nebezpečné tekutiny
c) zametat smetky do veřejných 
uličních vpustí
d) vytvářet zkratky chozením mi-
mo vyhrazené cesty
e) poškozovat nebo odstraňovat 
bez příslušného povolení městské-
ho úřadu porosty veřejné zeleně.

článek 3
UžÍVÁnÍ VeřeJnÉHO 

PROSTRAnSTVÍ

3.1. Skládat a nakládat na veřej-
ných prostranstvích materiál a vý-
robky je dovoleno jen v nezbytně 
nutném časovém a věcném roz-
sahu. Materiál a výrobky určené 
k naložení je nutno připravit na 
veřejné prostranství bezprostřed-
ně před odvozem. za nezbytně 
nutný časový rozsah se pro účely 
této vyhlášky považuje lhůta 24 
hodin. 

3.2. Užívat veřejné prostranství 
k účelům skladování materiálů 
a výrobků, pro umístění zařízení 
cirkusů, lunaparků a jiných obdob-
ných atrakcí a pro potřebu tvorby 
filmových a televizních děl, apod., 
lze pouze se souhlasem odboru 
ekonomicko-majetkového a sta-
vebního městského úřadu v Ada-
mově a po zaplacení poplatku 
stanoveného dle vyhlášky o míst-
ních poplatcích. za souhlas se 
považuje uzavření smlouvy s uživa-
telem. 

3.3 Krátkodobě umístit zařízení 
sloužící k poskytování služeb, pro-
dejní nebo reklamní zařízení, lze 
na vyhrazených místech po zapla-
cení poplatku2). 

3.4 Krátkodobě užít veřejné pro-
stranství pro kulturní a sportovní 
akce lze pouze na základě ozná-
mení 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 závaz-
né právní předpisy týkající se sta-
vebního práva a pozemních komu-
nikací a živnostenského podnikání.

článek 4
ODPOVĚDnOST zA ČISTOTU

Po ukončení užívání veřejného 
prostranství a zařízení obce slou-
žícího potřebám veřejnosti, a to 
v majetku obce, nebo při jeho zne-
čistění je uživatel povinen nepro-
dleně jej uvést do původního stavu, 
za dodržení všech hygienických 
předpisů a předpisů pro ochranu 
životního prostředí.

článek 5
OMezUJÍCÍ OPATřenÍ 

K OCHRAnĚ PřI UžÍVÁnÍ 
VeřeJnĚ PřÍSTUPnýCH MÍST

5.1 za činnosti, které by mohly na-
rušit veřejný pořádek na veřejných 
prostranstvích ve městě 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 do-
pravy a v okruhu 100 m od nich,
b) u zdravotního střediska, školních 
zařízení, domu s pečovatelskou 
službou, kostela a obou hřbitovů, 
a v okruhu 100 m od těchto zařízení.

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
změna: č. 7/2005 účinná od 1. 1. 2006

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2)  Obecně závazná vyhláška Města Adamov O místních poplatcích
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článek 6
MĚSTSKÉ PLAKÁTOVACÍ 

PLOCHY A JeJICH UžÍVÁnÍ

6.1 Městské plakátovací plochy 
jsou stanoveny následovně: 
a) u výtahu u obchodního domu na 
ulici Sadová
b) nad obchodním domem Smeta-
novo 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 úřadu a je 
vyjádřen otiskem razítka Města 
Adamova na materiálech určených 
k výlepu. Vlastní výlep poté prove-
de 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 materiály 
nesmí být umístěny na majetku 
města mimo plochy vyhrazené  
v odstavci 6.1. 

článek 7
PODMÍnKY PRO POřÁDÁnÍ 
VeřeJnOSTI PřÍSTUPnýCH 

PODnIKů

7.1 Pořadatel nebo provozovatel 
veřejnosti přístupného sportovního 
nebo kulturního podniku, nebo 
taneční zábavy či diskotéky (dále 
jen veřejnosti přístupný podnik) je 
povinen oznámit svůj záměr pí-
semně Městskému úřadu Adamov 
5 pracovních dnů před jeho koná-
ním a to i v případě, že nebude 
vybíráno vstupné. 

7.2 V písemném oznámení musí být 
uvedeno jméno (název) a adresa 
(sídlo) pořadatele, obsahové zamě-
ření, místo a čas pořádání, očeká-
vaný počet účastníků, identifikace 
osoby odpovědné za zajištění po-
řadatelské služby. Oznamovací 
povinnost stanovená vyhláškou  

o místních poplatcích není tímto 
ustanovením dotčena. 

7.3 Uvnitř stavby lze veřejnosti pří-
stupný podnik pořádat jen tehdy, 
je-li stavba k tomu účelu kolaudač-
ním rozhodnutím stavebního úřadu 
určena. 

7.4 bude-li se oznámený, veřejnos-
ti přístupný podnik konat v části 
obce, kde je stanoveno ukončení 
veřejné produkce hudby dle článku 
8 této vyhlášky, je pořadatel povi-
nen tuto dobu dodržet. 

7.5 V případě nesplnění závazných 
podmínek může Městská policie 
Adamov jako orgán obce a jako 
ochránce veřejného pořádku, ve-
řejnosti přístupný podnik přerušit  
a ukončit. Tím není odpovědnost 
pořadatele či provozovatele za 
porušení této vyhlášky dotčena. 

článek 8
OPATřenÍ K OCHRAnĚ 
ObČAnů PřeD HLUKeM 

8.1 Konec veřejné produkce hudby, 
čímž se rozumí veřejnosti přístupné 
sportovní a kulturní podniky, veřej-
né hudební produkce v podobě živé 
i reprodukované hudby (zejména 
taneční produkce, podniky lidové 
zábavy, taneční zábavy, plesy, 
diskotéky, pouštění hudby k posle-
chu), které jsou provozovány mimo 
budovu, se pro území města Ada-
mov v obytných zónách stanovuje 
do 22.00 hodin, v uzavřené budově 
do 02.00 hodin. 

8.2 Ulice stanovené pro potřeby 
bodu 8.1:
– Družstevní, neumannova, Ople-
talova, Ronovská, Sadová, Komen-
ského, Pod Horkou. 
8.3 Výjimku k pořádání akci celo-
městského významu může povolit 
Rada města Adamova.

článek 9
VenČenÍ A POHYb PSů nA 

VeřeJnĚ PřÍSTUPnýCH 
MÍSTeCH

9.1 Je zakázáno přinášet nebo při-
vádět zvířata na dětská pískoviště, 
na koupaliště, na hřbitovy a na 
školní hřiště.

9.2 Venčení a pohyb psů na veřej-
ných prostranstvích či zařízeních 
obce sloužících potřebám veřej-
nosti v majetku obce jsou možné 
pouze s použitím vodítka, jehož 
délka umožní ovladatelnost psa, 
bez vodítka pouze s náhubkem. 
Osoba venčící psa je povinna mít 
psa pod neustálým dohledem. 

9.3 není-li osoba, kterou pes do-
provází, schopna vzhledem ke 
svému fyzickému stavu či zdatnos-
ti zajistit ovladatelnost psa pomocí 
vodítka je povinna použít současně 
s vodítkem i náhubek.

9.4 Použitím náhubku se rozumí 
upevnit psovi náhubek tak, aby 
znemožňoval kousnutí.

9.5 Tato ustanovení se nevztahují 
na psy zdravotnické, služební  
a slepecké při výkonu činnosti,  
k níž jsou vycvičeni.

9.6 Osoba doprovázející psa je po-
vinna dbát, aby pes neznečiso- 
val veřejná prostranství či zařízení 
obce sloužící potřebám veřejnosti 
v majetku obce. Osoba doprováze-
jící psa je povinna okamžitě odstra-
nit znečištění způsobené psem, 
dovoluje-li to povaha znečištění.

článek 10
KOnTROLnÍ ČInnOST

Dodržování této vyhlášky kontrolu-
jí strážníci Městské policie Adamov.

článek 11
zÁVĚReČnÁ USTAnOVenÍ

12.1 za porušení obecně závazné 
vyhlášky lze uložit pokutu dle záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů3)  
a dle zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění po-
zdějších přepisů.

12.2. zrušuje se obecně závazná 
vyhláška Města Adamova č. 20/ 
/2002 O udržování čistoty a pořád-
ku ve městě Adamově.

Ing. Jaroslav Bernášek
starosta
PaedDr. Věra Hlavsová 
místostarostka

3) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


