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zprAvodAj

březen 2007

Černá vrána

Krákorala černá vrána
Krákala na havrana:
Milý strýčku havrane, 
kdy už jaro nastane?

Ťukám, ťukám zobákem,
Abych probudila zem.
Ťukám, ťukám do sněhu,
Bez jídla a noclehu.

Ťukej, ťukej, milá vráno,
Jaro přijde – možná ráno.

Slunce

Slunce volá na sněženku,
Podívej se jak je venku!
Slunce volá do oken,
Děti, haló, pojďte ven!
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zprÁvY 
z rAdnice

Usnesení z 4. zasedání 
zm 25. 1. 2007:

 zM schválilo výši odměn neuvol-
něným členům zastupitelstva, které 
budou poskytnuty poprvé za měsíc 
leden 2007 v následující výši:
 Člen zastupitelstva: 590 Kč, člen 
rady: 1.730 Kč, předseda výboru: 
1.420 Kč. Předsedům komisí neby-
la schválena pravidelná měsíční 
odměna. Odměny předsedům ko-
misí budou vypláceny po předlo-
žení roční zprávy o činnosti.
 zM schválilo pravidla pro pos-
kytování dotací z rozpočtu města 
Adamova pro přímou podporu 
sportu a tělovýchovy v Adamově. 
Text pravidel je zveřejněn na webu 
Adamova www.adamov.cz 
 zM ukládá odboru MSÚ vypsat 
poptávkové řízení na práci zajišující 
provoz a údržbu veřejného osvět-
lení a předložit jeho vyhodnocení. 
Dále ukládá jednateli společnosti 
ADAVAK, s.r.o., nádražní 455 při-
pravit a předložit rozpis částky 
309.782,22 Kč.
 zM schválilo záměr prodeje bytů 
v bytovém domě Opletalova 38 a,b, 
bez 6 bytů střešní nástavby. Záměr 
navazuje na již zveřejněný záměr 
prodeje bytového domu na ulici 
Osvobození 10 v Adamově. Pravi-
dla pro prodej obou bytových domů 
byla projednána na veřejném zase-
dání ZM dne 22. 2. 2007, konaném 
v zasedací místnosti MěÚ Adamov.
 zM schválilo zadávací podmín-
ky dle textu zápisu pro vypracová-
ní architektonického návrhu, který 
se stane podkladem pro zpracová-
ní projektové dokumentace ploch 
před kostelem sv. barbory v Ada-
mově a ukládá OMSÚ neprodleně 
zaslat písemnou poptávku se zadá-
vacími podmínkami a dále předložit 
jmenný návrh složení výboru pro 
vyhodnocení projektových nabídek.
 zM schválilo žádost pana bc. 
Romana Piláta o pořizování video-
záznamů z veřejných zasedání zM 
pro potřeby Města Adamova a pro 
jejich případné využití pro vysílání 
v amatérské televizi ve městě  
a publikování těchto videozáznamů 
na internetových stránkách žada-
tele. náklady spojené s pořízením 
kopie si žadatel bude hradit sám. 

zprÁvY 
z mAtrikY

Blahopřejeme:
  6.2. Milan Matějka, 70 roků, 
 Komenského 17
  7.2. Vlasta Valentová, 85 roků, 
 Hybešova 1
  8.2. Milada Trávníčková, 84 roky, 
 Pod Horkou 15
  9.2. Jiřina Šupková, 83 roky, 
 Sadová 17
11.2. Marie beranová, 90 roků, 
 Pod Horkou 12
16.2. Libuše Mikulová, 75 roků, 
 P. Jilemnického 9
19.2. Danuše Fejfarová, 70 roků, 
 P. Jilemnického 13
27.2. Františka Saulichová, 
 80 roků, Komenského 21
Úmrtí:
18.1. Ludmila Pokorná, roč. 1924, 
 Sadová 3
28.1. Václav Svoboda, roč. 1922, 
 neumannova 2
11.2. Karel Kocourek, roč. 1935, 
 Opletalova 29
11.2. Ladislav Rumpík, roč. 1945, 
 Komenského 7
11.2. Jaroslav Rosenberg, 
 roč. 1927, blažkova 5 
11.2. Jaroslav Krátký, roč. 1924, 
 P. Jilemnického 17

odběr podzemních 
a povrchových vod
 Podle ustanovení článku II. bo-
du 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým 
se mění zákon č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpi-
sů (vodní zákon), zaniká platnost 
povolení k odběru povrchových  
a podzemních vod, s výjimkou po-
volení k odběrům ze zdrojů urče-
ných pro individuální zásobování 
pitnou vodou a platnost povolení 
vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních, 
nejpozději dnem 1. 1. 2008. K uve-
dené problematice byla zřízena 
www stránka ministerstva země-
dělství www.zanikpovoleni.cz  
a bezplatná telefonní linka 800 101 
197, kde je také možno potřebné 
informace získat. 

zápis do mŠ v Adamově

Oznamujeme rodičům,  
že dne 25. dubna 2007 
proběhne zápis dětí do 

mateřských škol v Adamově.

 z důvodu zkvalitnění podmínek 
pro výběr daňových přiznání daní 
z příjmů za rok 2006 rozšiřuje Fi-
nanční úřad v blansku úřední dny 
v termínech pro podání přiznání.
 V letošním roce připadá 31. bře-
zen na sobotu, takže posledním 
termínem pro podání přiznání je 
pondělí 2. dubna 2007. V tento den 
budou úřední hodiny na FÚ v blan-

výběr daňových přiznání na daních 
z příjmů v závěru března 2007

sku do 18.00 hodin. Mimořádné 
úřední hodiny 8.00–12.00 budou 
zajištěny i v sobotu 31. března. Po-
slední 2 týdny v březnu bude finan-
ční úřad otevřen denně do 17.00 
hodin. Mimořádné úřední dny FÚ  
v blansku bude zajišovat i na Měst-
ském úřadě v Adamově, a to ve 
středu 14. a 21. března v době 8.00 
–17.00 hodin v zasedací místnosti. 

Rozšířené úřední hodiny na finančním úřadu v Blansku

den datum
podatelna
oddělení DPFO pokladna

pondělí 19.3. 8,00 – 17,00 8,00–12,00 13,00–17,00

úterý 20.3. 8,00 – 11,00 11,30–17,00 8,00–12,00 13,00–17,00

středa 21.3. 8,00 – 17,00 8,00–12,00 13,00–17,00
čtvrtek 22.3. 8,00 – 11,00 11,30–17,00 8,00–12,00 13,00–17,00
pátek 23.3. 8,00 – 11,00 11,30–17,00 8,00–12,00 13,00–17,00
pondělí 26.3. 8,00 – 17,00 8,00–12,00 13,00–17,00
úterý 27.3. 8,00 – 11,00 11,30–17,00 8,00–12,00 13,00–17,00
středa 28.3. 8,00 – 17,00 8,00–12,00 13,00–17,00
čtvrtek 29.3. 8,00 – 11,00 11,30–17,00 8,00–12,00 13,00–17,00
pátek 30.3. 8,00 – 11,00 11,30–17,00 8,00–12,00 13,00–17,00
sobota 31.3. 8,00 – 12,00 X
pondělí 2.4. 8,00 – 18,00 8,00–12,00 13,00–18,00
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základní prohlášení o po-
slání, cílech a principech
pečovatelské služby města 
Adamova a stanovení okru-
hu osob, kterým je určena

poslání
 Posláním Pečovatelské služby 
města Adamova je poskytování 
pomoci v podobě služeb pro obča-
ny města Adamova, kteří mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku 
nebo zdravotního stavu a jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzic-
ké osoby. Tato pomoc je poskyto-
vána pracovníky pečovatelské 
služby v oblasti osobní péče a péče 
o domácnost příjemců, a to na zá-
kladě individuální dohody s potřeb-
nými příjemci v rozsahu a kvalitě 
umožňující klientům žít ve svém 
přirozeném domácím prostředí  
a zůstávat i nadále rovnocennými 
členy společnosti, žít nezávisle  
a v kontaktu s ostatními občany 
města Adamova.
cíle
 Cíle Pečovatelské služby města 
Adamova vycházejí z jeho poslání:
– poskytovat kvalitní sociální služ-

bu, která bude individuálně při-
způsobena potřebám a požadav-
kům každého jednot. uživatele 

– napomáhat zachování plnohod-
notného a kvalitního způsobu ži-
vota občanů města Adamova, 
kteří z důvodu věku či nepřízni-
vého zdravotního stavu potřebu-
jí pomoc

– poskytovat takové služby, kte- 
ré budou cenově dostupné pro 
všechny uživatele 

– konkrétní úkony uživateli posky-
tovat pouze na základě jeho vý-
slovné zakázky, a to takovým 
způsobem, aby byla respektová-
na jeho důstojnost, zdravotní 
stav a v co největší míře podpo-
rována jeho samostatnost

cílová skupina
 Pečovatelská služba města Ada-
mova poskytuje pomoc občanům 
se zdravotním postižením a senio-
rům, kteří dosáhli věku rozhodného 
pro přiznání starobního důchodu, 
žijícím trvale nebo dlouhodobě na 
území města Adamova a jejichž si-
tuace vyžaduje pomoc jiné osoby.
principy služby
• individuální přístup ke každému 
příjemci • přizpůsobení služeb po-
třebám příjemců • schopnost pra-
covníků naslouchat • respektování 
soukromí • diskrétnost a mlčenli-
vost o soukromí příjemců • indivi-

dualizace podpory soběstačnosti  
• dodržování práv příjemců • trans-
parentnost při účtování plateb za 
služby • cenová dostupnost.
 Tento dokument byl schválen 
Radou města Adamova na 7. jed-
nání dne 1. 2. 2007 a stává se tak 
veřejným závazkem.
základní informace o pro-
vozu pečovatelské služby
 Pečovatelská služba města Ada-
mova je zařazena do organizační 
struktury Městského úřadu v Ada-
mově, odboru sociálních a správ-
ních věcí, se sídlem Pod Horkou 
101/2, Adamov 679 04:
Vedoucí odboru: Libuše Špačko-
vá, tel. 516 499 624, 723 010 631, 
e-mail: socialni@adamov.cz. Je od-
povědná za činnost pečovatelské 
služby, metodicky řídí a kontroluje 
všechny pracovníky týmu, je pově-
řená podepisovat Smlouvy o po-
skytnutí služby sociální péče (dále 
jen Smlouvy) jménem poskytova-
tele, prošetřuje a vyřizuje stížnosti 
podané na kvalitu či způsob posky-
tování pečovatelské služby, zajiš-
uje finanční zabezpečení provozu 
a finanční kontrolu.
Odpovědná sociální pracovnice: 
Irena Hrušáková, tel. 516 499 625. 
Vyřizuje administrativní záležitosti 
spojené s místním šetřením před 
uzavřením Smlouvy se zájemcem, 
kontroluje správnost vyplnění Mě-
síčních výkazů o provedených úko-
nech pečovatelské služby u jednot-
livých příjemců služby, vede spiso-
vou dokumentaci jednotlivých pří-
jemců pečovatelské služby a vyři-
zuje další administrativní záleži-
tosti, společně s příjemcem služby 
plánuje průběh poskytování sociál-
ní služby s ohledem na osobní cíle 
a možnosti příjemce a společně  
s příjemcem průběžně, nejméně 
však jednou za 6 měsíců hodnotí, 
zda jsou tyto cíle naplňovány.
 Pracovní tým Pečovatelské 
služby v Adamově, provádějící pří-
mo výkon služeb, sídlí v prostorách 
Domu s pečovatelskou službou v 
Adamově na ulici Komenského č. 1:
Pečovatelka v Domě s pečova-
telskou službou: Miroslava Ma-
noušková, tel. 516 446 061, klapka 
č. 21. zajišuje chod Domu s pečo-
vatelskou službou (dále jen DPS), 
provádí úkony pečovatelské služby 
dohodnuté ve Smlouvách s jednot-
livými příjemci služby bydlícími  
v DPS, vede měsíční výkazy o pro-
vedených úkonech pečovatelské 
služby, provádí základní výpočet 

částky, která má být jednotlivým 
příjemcům služby měsíčně účtová-
na, předkládá tento výpočet příjem-
cům a po překontrolování sociální 
pracovnicí vybírá od nich přísluš-
nou hotovost.
Pečovatelky v terénu: Věra Ková-
řová, Dagmar Kupčíková, tel. 723 
755 352. zajišují provádění úkonů 
v bytech příjemců pečovatelské 
služby na území města Adamova 
dohodnutých ve Smlouvách, vedou 
měsíční výkazy o provedených 
úkonech pečovatelské služby, pro-
vádí základní výpočet částky, která 
má být jednotlivým příjemcům 
služby měsíčně účtována, předklá-
dají tento výpočet příjemcům a po 
překontrolování sociální pracovni-
cí vybírají od nich příslušnou hoto-
vost. řídí automobil pečovatelské 
služby, kterým se provádí rozvážka 
obědů a nákupy, pečují o tento auto-
mobil, udržují ho v dobrém technic-
kém stavu a čistotě.
Pečovatelka – pracovnice úklidu: 
Marie Vrtělová, tel. 516 446 061, 
klapka 21. zajišuje úklid společ-
ných prostor DPS a pomáhá při 
některých úkonech pečovatelské 
služby prováděných u příjemců 
služby bydlících v DPS pečovatel-
kou v DPS, dbá o nezbytnou údrž-
bu zeleně v celém areálu DPS.

oznÁmenÍ ČeskÉHo 
stAtistickÉHo ÚŘAdU
 Český statistický úřad organi-
zuje v roce 2007 v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě ve znění poz-
dějších předpisů, výběrové šetře-
ní o životních podmínkách domác-
ností v České republice. Smyslem 
šetření je získat nejnovější rep-
rezentativní údaje o sociálním  
a ekonomickém postavení čes-
kých domácností, o různých ty-
pech jejich příjmů, o nákladech na 
bydlení a životních podmínkách. 
Šetření se uskuteční na území 
celé České republiky v cca 11 600 
domácnostech. Všechny domác-
nosti byly do šetření zahrnuty na 
základě náhodného výběru. Vlast-
ní šetření proběhne v době od 17. 
února do 29. dubna 2007 pro-
střednictvím speciálně vyškole-
ných tazatelů. Pracovníci zapoje-
ní do šetření se budou prokazovat 
pověřením k výkonu funkce, které 
jim vydá Samostatné oddělení 
terénních zjišování ČSÚ v pří-
slušném kraji. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymi-
ta údajů zjištěných u domácností.
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pracovní doba 
pečovatelské služby 
 Pečovatelská služba se posky-
tuje v rozmezí běžné pracovní do-
by, tj. od 7.30 hod. do 15.30 hod. 
v pracovních dnech od pondělí 
do pátku. Služba se neposkytuje 
o sobotách, nedělích a státem 
uznaných svátcích a dnech volna.
 Rozsah nabízené pomoci 
(úkonů), kterou lze po individuál-
ní dohodě se zájemcem a násled-
ném sepsání Smlouvy o poskyt-
nutí sociální služby občanovi 
poskytnout:

Název úkonu dle vyhl. 505/2006 Sb. Úhrada
od 1.1.2007 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 60,– Kč/h
Pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek

60,– Kč/h

Pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

60,– Kč/h

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 60,– Kč/h
Pomoc při úkonech osobní hygieny 60,– Kč/h
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 60,– Kč/h
Pomoc při použití WC 60,– Kč/h
Dovoz nebo donáška jídla 6,– Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití 60,–Kč/h
Příprava a podání jídla a pití 60,– Kč/h
běžný úklid a údržba domácnosti 60,– Kč/h
Údržba domácích spotřebičů 60,– Kč/h
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, 
např. sezónního úklidu, úklidu po malování

85,– Kč/h

Donáška vody 85,– Kč/h
běžné nákupy a pochůzky 60,– Kč/h
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti

50,– Kč/
úkon

Praní a žehlení ložního prádla,popř.jeho drobné opravy 50,– Kč/kg
Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 50,– Kč/kg
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

50,– Kč/h

informace o domě  
s pečovatelskou službou
Adresa: Adamov, Komenského 1
Telefon domácí ústředny: 516 446 
061, ozve se záznamník, po výzvě 
o volbě klapky se ihned musí zvolit 
příslušná klapka do jednotlivých 
bytů. Klapka do kanceláře pracov-
níků pečovatelské služby je 21.
 Dům s pečovatelskou službou 
má celkem 27 bytů. z toho je 21 bytů 
jednopokojových, 6 bytů dvoupo-
kojových. 10 bytů je s bezbariéro-
vou úpravou.
Úhrada za bydlení v DPS:
 Celkové nájemné včetně služeb 
se v bytech pohybuje u jednopoko-
jových bytů v rozmezí od 1958,–Kč 
do 2385,–Kč měsíčně. U bytů dvou-

 Pečovatelská služba je posky-
tována dle individuálního zájmu  
a potřeb jednotlivých obyvatel na 
základě sepsání smlouvy o posky-
tování sociální služby.
 Podrobnější informace poda-
jí odpovědní pracovníci na tel. 
číslech 516 499 624 a 516 499 625.

ny důvody žádosti a požadavky na 
výkon pečovatelské služby.
 Tiskopis žádosti zájemce obdrží 
na Městském úřadu v Adamově, 
odboru sociálních a správních věcí, 
sociální agenda nebo je k dispozi-
ci na internetových stránkách Měs-
ta Adamova www.adamov.cz.
 byty jsou přidělovány dle bodo-
vého systému, který je nedílnou 
součástí vyhlášky. Do sestavování 
pořadí na uvolněný byt jsou zařa-
zováni všichni zájemci, kteří k datu 
sestavování podali žádost o zařa-
zení do evidence žadatelů o byt  
v DPS a současně odevzdali řád-
ně vyplněnou aktualizaci žádosti  
o byt. S nájemci jsou uzavírány 
řádné nájemní smlouvy.

pokojových se hradí nájemné včet-
ně služeb v rozmezí 2283,–Kč do 
3001,– Kč.
Režim přidělování:
 Přidělování bytů v domě pod-
léhá v současné době vyhlášce  
č. 2/2004 O pravidlech hospodaře-
ní s byty v majetku obce, v platném 
znění.  základními podmínkami pro 
zapsání do seznamu občanů žáda-
jících o byt v Domě s pečovatelskou 
službou v Adamově (přijetí žádos-
ti) jsou:
1. žadatel je starší 65 let
2. v žádosti jsou konkrétně uvede-

komise pro ukončení 
činnosti szmA
 na základě žádosti předkládá-
me stručný přehled činnosti komise 
pro ukončení činnosti SzMA. Vzhle-
dem k tomu, že je komise zřízena na 
dobu určitou do 31. 3. 2007, je ten-
to přehled také možno považovat 
za plán činnosti komise na rok 2007.
 Jak již sám název napovídá, 
hlavní podstatou naší práce je práv-
ně ukončit činnost Sportovního 
zařízení města Adamova, příspěv-
kové organizace, která byla zruše-
ní usnesením zastupitelstva města 
Adamova dnem 31. 12. 2007.
 Členové komise se sešli na dvou 
pracovních schůzkách, rozdělili si 
jednotlivé práce a stanovili si ter-
míny pro jejich splnění. na Město 
Adamov byla v souladu s usnese-
ním zastupitelstva předána agenda 
SzMA, jednotlivé smlouvy, prove-
deny inventury majetku a kontroly 
ze strany státní správy, pojišoven 
atd., převedeny pracovní poměry, 
výkon všech činností. 
 zrušení organizace bylo nahlá-
šeno na příslušných institucích. 
Finanční úřad se již vyjádřil k žá-
dosti o výmaz organizace a tento 
souhlas s příslušnými formuláři bu-
de neprodleně zaslán Obchodnímu 
rejstříku, Krajskému soudu v brně. 
Výmazem z obchodního rejstříku 
nebo datem 31. 3. 2007 činnost 
komise končí. Dovoluji si tímto po-
děkovat všem členům komise za 
rychlou a kvalitně odvedenou prá-
ci a popřát jim hodně zdaru v ostat- 
ní pracovní činnosti. 

Miroslava Svědínková, DiS 
předsedkyně

   chybí vám informace?
V pokladně Městského úřadu Ada-
mov je možno zakoupit:
Adamov ze starých pohlednic 

120 Kč
Mapa Adamov a okolí         35 Kč
Okres blansko cyklotrasy – turisti-
ka                       35 Kč
Pohlednice Adamova         3,50 Kč
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 Od 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost 
nový stavební zákon, tj. zákon č. 
183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební 
zákon). 
 zákon přináší celou řadu změn 
na úseku územního plánování  
a stavebního řádu. V úvodu zákona 
najdeme přehled pojmů, s nimiž 
zákon pracuje a které se ve veřej-
ném stavebním právu vyskytují.
 Spolu s tímto zákonem vstupu-
je v účinnost i zákon č. 186/2006 Sb., 
o změně některých zákonů souvi-
sejících s přijetím stavebního zá-
kona a zákona o vyvlastnění. Tímto 
právním předpisem se především 
upravuje to, že dotčené orgány bu-
 dou nyní vydávat stanoviska a zá-
vazná stanoviska, avšak už nikoliv 
formou správního rozhodnutí.
 Stanoviska budou vydávána při 
pořizování územně plánovací do-
kumentace, ohlašování apod., tj. 
všude tam, kde nebude vedeno 
správní řízení. V případě podkladu 
pro územní, stavební a jiné správní 
řízení vydá dotčený orgán závazné 
stanovisko. Požadavky tohoto 
vyjádření se promítnou do podmí-
nek rozhodnutí stavebního úřadu. 
Dotčený orgán, který připomínky 
vznesl, má právo kontrolovat jejich 
plnění. Stanoviska dotčených orgá-
nů musí být konzistentní; lišit se 
mohou jen pokud nové skutečnos-
ti vyplynuly z větší míry podrobnosti 
nebo pokud nastaly v průběhu času.
 novinkou je také tzv. koordino-
vané stanovisko (koordinované 
závazné stanovisko), které vydává 
orgán, který má více působností. 
Jsou to ministerstva, kraje či obce 
s rozšířenou působností. Takové 
stanovisko, lze vydat nejsou-li po-
žadavky na ochranu dotčených 
veřejných zájmů v rozporu.
 Mění se nástroje územního plá-
nování, kdy územně plánovací 
podklady jsou nově územně ana-
lytické podklady a územní stu-
die. na ústřední úrovni se pořizuje 
podklad nazvaný politika územní-
ho rozvoje. Územně plánovací 
dokumentací jsou:
– zásady územního rozvoje,
– územní plány
– regulační plány.
 Územně analytické podklady 
jsou pořizovány povinně. Obec  
s rozšířenou působností je musí 
pořizovat pro celé své správní úze-

mí, tedy území tzv. malého okresu. 
Podklady slouží ke shromáždění 
informací o území a určení problé-
mů v území. Tyto budou průběžně 
aktualizovány. Mají sloužit pro 
zformulování zadání pro zpracová-
ní územně plánovací dokumentace.
 Politika územního rozvoje je 
nový dokument, který koordinuje 
územně plánovací činnost krajů. 
Usnesením vlády č. 561 byla schvá-
lena politika územ. rozvoje, poříze-
ná ovšem v režimu stávajícího zá-
kona, a proto bude nahrazena do 
31. 12. 2008 materiálem novým.
 Obce budou pořizovat územ-
ní plány a regulační plány. Pro 
město Adamov bude tyto plány 
zpracovávat úřad územního pláno-
vání MěÚ blansko.
 Úřad územního plánování může 
na žádost obce ve svém územním 
obvodu vymezit zastavěné území, 
další zastavěné území a zastavitel-
né plochy však stanoví již jen zá-
sady územního rozvoje nebo územ-
ní plán.
 Zásady územního rozvoje, 
územní plán a regulační plán 
nebudou již vydávány obecně 
závaznou vyhláškou, ale opatře-
ním obecné povahy dle zákona  
č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
bude tedy možné se případně  
s námitkou obrátit i na soud. Veřej-
nost se při splnění určených pod-
mínek může dát při projednávání 
územně plánovací dokumentace 
zastupovat svým zástupcem.
 Nový stavební zákon posky-
tuje daleko větší ochranu území, 
když výrazně omezuje možnost 
výstavby mimo zastavěné území 
a zastavitelné plochy, např. tím, 
že další plochy v územním plánu lze 
vymezit jen při prokázání nemož-
nosti využít již vymezené plochy.
 zákon přináší předkupní právo 
pro obec, kraj nebo stát u pozemků 
určených v územním plánu nebo 
regulačním plánu pro veřejně pro-
spěšné stavby nebo veřejně pro-
spěšná opatření.
 Je vytvořen pojem plánovací 
smlouvy, kdy obec nebo kraj mohou 
podmínit vydání regulačního plánu 
uzavřením smlouvy o účasti žada-
tele na vybudování nové nebo úpra-
vě stávající veřejné infrastruktury.
 Vedle již tradičních druhů územ-
ního rozhodnutí, kterými jsou územ-
ní rozhodnutí o umístění stavby,  

o změně využití území, dělení a sce-
lování pozemků a ochranném  
pásmu se zavádí nový druh, a to 
územní rozhodnutí o změně 
stavby a o změně vlivu stavby na 
využití území. Územní rozhodnutí 
o stavební uzávěře je nahrazeno 
územním opatřením, kterým je dále  
i opatření o asanaci území.
 Většina staveb bude vyžadovat 
posouzení z hlediska umístění. 
Stavební zákon přináší 6 možnos-
tí jak rozhodnout o záměru z hle-
diska území, jsou to:
– územní řízení (úplné)
– zjednodušené územní řízení
– územní souhlas
– využití územně plánovací 
   informace
– veřejnoprávní smlouva
– regulační plán.
 Každé zjednodušení je ale pod-
míněno splněním určitých přesně 
daných podmínek. Splnění pod-
mínek musí prokázat žadatel. 
 Územní řízení je veřejné, s po-
vinným ústním jednáním. Vzniká 
povinnost žadatele informovat  
o svém záměru vyvěšením infor-
mace na pozemku nebo stavbě, 
popř. na místě určeném stavebním 
úřadem. Dokumentace k územní-
mu řízení je vybranou činností  
a musí ji zpracovávat autorizo-
vaná osoba.
 nový stavební zákon umožňuje 
u řady staveb to, že nevyžadují 
povolení ani ohlášení, ale většinou 
vyžadují územní souhlas a u velké-
ho množství staveb umožňuje 
jejich realizaci na ohlášení, které-
mu zpravidla předchází územně 
plánovací informace nebo územní 
souhlas.
 Mezi stavby, které lze provést 
na ohlášení, lze uvést i rodinné 
domy do zastavěné plochy 150 m2, 
kdy ovšem ohlášení musí vždy 
předcházet územně plánovací 
informace, tj. stanovení podmínek, 
za nichž je možné stavbu v území 
realizovat. Podmínkou možnosti 
ohlášení je i to, že stavba nemá 
nároky na veřejnou technickou  
a dopravní infrastrukturu, tedy 
např. že pro rodinný dům nebude 
třeba budovat kanalizační řad, 
distribuční sí apod. K ohlášení 
takové stavby musí být doložena 
projektová dokumentace zpraco-
vaná autorizovanou osobou.
 Veškerá podání na úseku územ-
ního řízení a stavebního řádu bu-
dou muset být činěna na předepsa-
ných formulářích. V případě, že 

nový stAveBnÍ zÁkon
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formulář nebude vyplněn (cokoliv 
bude chybět) nebo budou chybět 
předepsané přílohy, stavební úřad 
žádost usnesením odloží.
 Pokud bude žádost v rozporu 
např. s územně plánovací informa-
cí, územním plánem, obecnými 
požadavky na výstavbu, stavební 
úřad stavbu zakáže rozhodnutím, 
které bude vydáno bez předchozí-
ho správního řízení, tj. bude prvním 
úkonem v řízení.
 zákon prodlužuje stavební říze-
ní stanovením delší lhůty pro vyjád-
ření. Ve stavebním řízení se řeší už 
jen otázky realizace stavby (pro-
jekt, způsob provádění) a nic víc. 
Ostatní záležitosti musí být vyře-
šeny v řízení územním. námitka 
týkající se otázek územního řízení 
se nepřipouští. na místo stavební-
ho povolení připouští zákon také 
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
 U pozemních staveb je možné, 
v případě, že toto nevyloučila územ-
ně plánovací dokumentace, úřad 
územního plánování nebo zvláštní 
zákon, provést tzv. zkrácené sta-
vební řízení. Jde o určitou privati-
zaci stavebního řízení, kdy staveb-
ník uzavře smlouvu s autorizova-
ným inspektorem a ten mu zajistí 
projednání a vydá certifikát, že 
stavba může být provedena. Cer-
tifikát nahrazuje stavební povole-
ní. Autorizovaný inspektor je oso-
ba, která má oprávnění dle zákona 
č. 360/1992 Sb., splňuje zákonné 
podmínky vzdělání a praxe, složila 
příslušnou zkoušku a byla jmeno-
vána ministrem pro místní rozvoj 
na dobu 10 let. Tato osoba se však 
nesmí současně podílet na zpra-
cování projektu stavby.
 nejde-li o stavbu, kde by rozho-
doval speciální stavební úřad, 
umožňuje stavební zákon tam, kde 
je schválený územní plán nebo re-
gulační plán spojovat územní a 
stavební řízení. Územní řízení se 
spojuje i s posuzováním vlivu na 
životní prostředí (zákon č. 100/2001 
Sb., v platném znění) ovšem jen 
tam, kde je příslušným k posuzo-
vání vlivu kraj a nejsou-li stanoveny 
varianty řešení.
 V průběhu realizace stavby má 
stavební úřad oprávnění konat na 
stavbě kontrolní prohlídky a kontro-
lovat určité fáze výstavby. Kontrol-
ní prohlídky lze provádět i pro další 
úkoly na úseku územního plánování 
a stavebního řádu např. pro kont-
rolu, zda je stavba užívána v sou-
ladu s vydanými rozhodnutími apod.

 z hlediska užívání staveb se 
upouští od klasických kolaudací. 
Tyto budou prováděny jen u staveb 
povolených a nedokončených, ne-
uvedených do užívání do 1. 1. 2007.
 Stavbu povolenou po novém 
roce tedy bude možné užívat buto 
na základě kolaudačního souhlasu 
nebo oznámení stavebnímu úřadu. 
Stavební úřad vykoná kontrolní 
prohlídku a buto užívání zakáže 
nebo v případě oznámení o užívá-
ní vydá souhlas s užíváním, event. 
nebude do 30 dnů na oznámení 
reagovat a stavbu lze po uplynutí 
této doby užívat; v případě kolau-
dač. souhlasu, pak musí stavebník 
vyčkat až do vydání tohoto souhla-
su. Oznámení o užívání podléhají 
i některé stavby, které jsou budo-
vány jen na ohlášení, např. stavby 
pro bydlení.
 Pro změnu v užívání stavby je 
nutný minimálně souhlas staveb-
ního úřadu, který může předepsat, 
že změna podléhá rozhodnutí  
a vést o změně správní řízení. 
změna si může vyžádat i územní 
rozhodnutí o změně stavby a změ-
ně vlivu na využití území.
 zákon ukládá celou řadu povin-
ností účastníkům výstavby. zejmé-
na pak stavebníkovi, který odpoví-
dá za řádnou přípravu stavby, 
opatření kvalitní dokumentace  
a bezpečné provádění stavby. 
neplnění povinností stavebníka, 
stavbyvedoucího, vlastníka stavby 
je možné sankcionovat.
 Výraznou změnou je i vyčleně-
ní procesu vyvlastnění ze staveb-
ního zákona do samostatného 
zákona, a to zákona č. 184/2006 Sb., 
o odnětí nebo omezení vlastnické-
ho práva k pozemku nebo ke stav-
bě (zákon o vyvlastnění).
 Stavební zákon tak bude pouze 
znát některé důvody pro vyvlast-
nění. Dnem 1. 1. 2007 vzniká úřad 
vyvlastnění, kterým pro územní 
obvod Městského úřadu Adamov, 
jako obce s rozšířenou působností, 
je stavební úřad v blansku.
 Stavební zákon je předpis velmi 
komplikovaný a dá se říci, že do 
jisté míry i pro žadatele rizikový, kdy 
bude vycházet z určitého předpo-
kladu a nesouhlasem souseda se 
zjednodušující postup zablokuje 
apod., ale teprve čas ukáže, nako-
lik byla nová právní úprava v našich 
podmínkách použitelná a co se  
v praxi osvědčí a co nikoliv. 

 Pavel Ševčík
  vedoucí stavebního odboru

Na několika snímcích M. Volavé-
ho si připomínáme konec března 
loňského roku. Zbývá jen doufat, 
že letošní podivná zima se s námi 
nerozloučí stejně.

město Adamov nabízí 
až do 31. 8. 2007 poskytování 
výhodných půjček, úročených 
3% úrokem s dobou splatnosti  
od 3–6 roků. Půjčky jsou určeny 
na opravu a modernizaci bytů  
a rodinných domů ve městě Ada-
mově. Žadatelem může být ma-
jitel nemovitosti v osobních vlast-
nictví či společenství vlastníků 
bytových jednotek. z půjčky lze 
hradit až 50% nákladů na celou 
opravu. 
 Pravidla pro poskytování půj-
ček můžete najít na webových 
stránkách města Adamova www.
adamov.cz nebo přímo u tajem-
nice MěÚ Adamov pí Svědín-
kové. Své žádosti nebo dotazy 
směřujte na Městský úřad Ada-
mov, Pod Horkou 2, 679 04 Ada-
mov, odpovědný pracovník: pí 
Dita Mašková, tel. 516 499 631, 
ekonomika@adamov.cz 
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• Při provádění hlídkové činnosti  
na Smetanově nám. byli zjištěni tři 
volně pobíhající psi, kteří nebyli 
opatřeni náhubkem. Strážník na 
místě zjistil jejich majitele pana J. Č. 
a paní V. K. z Adamova. Protože 
majitelé psů porušili obecně závaz-
nou vyhlášku Města Adamova, 
čímž se dopustili přestupku proti 
pořádku v územní samosprávě, 
čekalo je nemilé překvapení v po-
době uložené blokové pokuty. 
• Ve večerních hodinách se stráž-
ník při projíždění podjezdu želez-
niční trati potkal s cyklistou, který 
neměl osvětlené jízdní kolo. Pro-
tože nebyl skoro vidět, vyhnul se 
mu strážník s vozidlem MP jenom 
o „vlásek“. Když pak strážník pro-
vedl kontrolu jeho jízdního kola, 
zjistil, že na něm není vůbec žádné 
osvětlení a ani odrazová skla. Pro-
tože cyklista svým jednáním hrubě 
porušil zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích, byl strážníkem 
vyzván, aby prokázal svoji totož-
nost. Cyklista však totožnost pro-
kázat nechtěl a pokusil se strážní-
kovi na jízdním kole ujet. K jeho 
nelibosti byl ale polapen a za pou-
žití hmatů a chvatů zpacifikován.  
V součinnosti s Policií ČR byla ově-
řena jeho totožnost a také ho če-
kala orientační dechová zkouška. 
Pod vlivem alkoholu nebyl, ale i tak 
se svým nezodpovědným jednáním 
dopustil přestupku proti bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provo-
zu, za který mu byla strážníkem 
uložena bloková pokuta v maximál-
ní sazbě. Je až zarážející, jaká 
jízdní kola někteří cyklisté v silnič-
ním provozu užívají. 
• Při provádění kontroly trhovců  
na městské tržnici strážníci zjistili 
46 letého vietnamského stánkové-
ho prodejce, který neměl zaplace-
ný poplatek z místa prodeje. Svým 
jednáním porušil obecně závaznou 

vyhlášku města a neoprávněně za-
bral veřejné prostranství. za spá-
chaný přestupek mu strážníci k je- 
ho nelibosti uložili pokutu v bloko-
vém řízení. Snad to bude pro viet-
namského prodejce do budoucna 
dostatečným ponaučením. 
• během pochůzky na nám. U Ko-
stela strážníci zjistili volně pobíha-
jícího psa rasy labradorský ret- 
rívr, který nebyl opatřen náhubkem 
a osoba, která ho venčila, se v jeho 
blízkosti nenacházela. Šetřením 
strážníci zjistili, že pes patří 19leté 
dívce z Adamova. za asistence 
strážníků si ho dívka odchytila  
a odvedla domů. Volným pohybem 
psa bez náhubku dívka ale poruši-
la obecně závazné vyhlášky měs-
ta, čímž se dopustila přestupku 
proti pořádku v územní samosprá-
vě, což se pro dívku neobešlo bez 
následků. Čekalo ji od strážníků 
nepříjemné rozuzlení události v po-
době vysoké blokové pokuty. 
• během výkonu služby strážníci 
provádí i namátkové kontroly na 
lesní cestě Svitavská, kam je bez 
povolení vlastníka komunikace 
vjezd zakázán. někteří řidiči vozi-
del tento zákaz vjezdu nerespek-
tují a komunikaci v rozporu s pravi-
dly provozu na pozemních komuni-
kacích neoprávněně užívají. Při 
kontrole zde strážníci zastavili osob-
ní automobil, jehož 46letý řidič ne-
měl k vjezdu na komunikaci povo-
lení, ale přesto zákaz vjezdu poru-
šil. Dopustil se tím přestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, za což od strážníků „vyfa-
soval“ vysokou blokovou pokutu. 
Tímto ale přestupek pro řidiče 
nekončí. Protože porušil povinnost 
vyplývající ze zákazové značky, 
bude mu příslušným odborem do-
pravy započten do karty řidiče 1 bod. 

Robert Nedorost 
vedoucí strážník MP Adamov

ze svodkY UdÁLostÍ mĚstskÉ poLicie

pŘiprAviLi jsme pro vÁs:
5.–13. března – výstavu malova-
ných kamenů Soni Čermákové  
a fotografií Karla Vybíhala nazva-
nou OŽIVENÉ KAMENY A VODA. 
Výstavu připravilo Sdružení Rene-
sance krajiny Moravský kras. na-
vštívit ji můžete v uvedeném termí-
nu mimo soboty 10. března v době 
od 13 do 17.30 hodin.
6. března – BESEDU S ING. TRUH-
LÁŘEM, pracovníkem ŠLP Křtiny, 
která bude spojena s promítáním 

městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov, spojení: č.t. 516 446 590, 607 518 104 nebo e-mail: mks-adamov@quick.cz 

II. dílu filmu o J. Opletalovi. 
začátek přednášky je v 17.30 hodin 
v salonku MKS, vstupné 25 Kč.
8. března – zájezd na VÝSTAVU 
KAMÉLIÍ v Rájci Jestřebí. Vstup 
rezervován na 16 hod., odjezd auto-
busu z Adamova v 15 hod. 
bližší informace na plakátech.
9. března – zájezd do Městského 
divadla v Brně na muzikál CIKÁ-
NI JDOU DO NEBE. 
14. března – Návštěvu výstavy  
O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ 

v Dietrichsteinském paláci v brně.
Výstava, která představuje hračky 
od 19. stol. až do současnosti, za-
ujme nejen děti, kterým je hlavně 
určena, ale také dospělé, kteří zde 
najdou právě ty hračky, které si pa-
matují ze svého dětství. Vystaveny 
jsou i hračky pro děti s různým 
zdravotním postižením. Děti mají 
možnost si dle svého zájmu pohrát 
s hračkami v hracích boxech podle 
tematického zaměření. návště- 
va výstavy je zajištěna od 15 hod., 
z Adamova odjede autobus ve 14 
hod. Cena zájezdu, která zahrnuje 
příspěvek na dopravu a vstupné, je 
55 Kč pro děti a 70 Kč pro ostatní.
3. března – Autobusový zájezd 
do termálních lázní v LAA. Jedná 
se o náhradní termín za původně 
plánovaný únorový termín. 
16. března – návštěva multikina 
v Brně–Modřicích. Možnost výbě-
ru filmu z aktuální nabídky. např. 
nový film Jana a zdeňka Svěráka 
VRATNÉ LÁHVE, MAHARAL – 
TAJEMSTVÍ TALISMANU, KVAS-
KA (film o zákulisí tvorby muzikálu) 
atd. bližší informace na plakátech.
18.  března – setkání zájemců  
o poznávání Bible – BIBLICKÁ 
HODINA. začátek v 16.30 hodin  
v salonku MKS. 
21. března – JARNÍ KONCERT – 
příchod jara si připomeneme spolu 
s Věrou Bakalovou (zpěv) a Fran-
tiškem Kratochvílem (klavír). 
začátek akce v 17.30 hodin. 
22. března – POHÁDKOVÉ DO-
POLEDNE – tentokrát s Kateřinou 
Rakovčíkovou a její pohádkou  
O PALEČKOVI. začátek předsta-
vení je v 9.30 hod., vstupné 25 Kč.
23.  března – vernisáž výstavy 
SALONEK DĚTSKÝCH ADA-
MOVSKÝCH UMĚLCŮ spojená  
s vyhodnocením výtvarné soutěže. 
Akce je pořádána u příležitosti Svě-
tového dne vody a jejími pořadate-
li jsou Město Adamov, MKS a firma 
Adavak s.r.o. začátek je v 17 hod. 
ve výstavní síni Společenského 
centra MKS na Komenského ulici. 
Výstava potrvá do 30. 3. a můžete 
ji navštívit denně od 13 do 17 hod.
31. března – DEN PRO SEBE – den 
plný zdravého zdravotního stylu, 
zajímavých informací a setkání. 
Hostem akce bude herec Igor ba-
reš. Podrobné informace najdete 
na plakátech.
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připravujeme: • zájezd na jarní 
etapu výstavy Flora Olomouc • zá-
jezd na muzikál Čarodějky z east-
wicku • zájezd na večer se zdeňkem 
Troškou (brno, KS Rubín) • zaháje-
ní vlastivědných poznávacích vý-
letů do okolí • vystoupení Michala 
nesvadby • akce „zadním vcho-
dem do ...“ – znovu DPMb, tentokrát 
však seznámení s lodní dopravou 
• zájezd na muzikály do Prahy dne 
10. 6. 2007 (Angelika, Golem, Děti 
ráje atd.) – přihlášky co nejdříve  
• zájezd do divadla Radost.

mateřské centrum Adámek
 Středečního dopoledne, kdy se 
v MKS schází maminky spolu s dět-
mi v MC Adámek, začíná k vzájem-
nému seznámení a příjemnému 
vyplnění volného času využívat stá-
le více maminek. Přesto jsou vítány 
i další, které mají chu se zapojit do 
práce a jsou ochotny si jednou za 
nějaký čas připravit zajímavou ná-
plň schůzky i pro ostatní.
Na březen je připraven tento 
program:
7. března – Vyrábíme papírové ho-
lubičky. Připravila maminka Šárka
14. března – Malujeme na kameny 
Připravila maminka Radka
Kameny si přineste!
21. března – Vyrábíme velikonoční 
ozdoby. Připravila maminka Jarka
28. března Výlet k oslíkům. Vycház-
ku vede maminka Radka
Sraz u České spořitelny v Adamo-
vě I v 9.30 hodin.

nové knihy, které najdete 
v knihovně mks:
DObRODRUŽné ROMány:
Deaver J.: Hodinář
Kellerman J.: Sebeobrana
Ludlum R.: Amblerova výstraha
nAUČná LITeRATURA:
České korunovační klenoty
Obrazové dějiny filozofie
základy kresby
Malá encyklopedie char. vlastností
KnIHy ČeSKýCH AUTORů:
Havel V.: Prosím stručně
Smích a slzy Vladimíra Menšíka
Plaček M.: Páni z Kunštátu
Hrubý D.: návrat do Jeruzaléma
DeTeKTIVKy:
Mcbain e.: nenávist
Staceyová L.: největší šance
Hardenová H.: záhada vily Herbst
Steklač V.: Jak se vraždí v Česku
Frýbort P.: Agentura
U příležitosti akce BŘEZEN MĚ-
SÍC KNIHY A INTERNETU bude 
po celý březen probíhat AMNESTIE 
UPOMÍNEK. Pro čtenáře knihovny 
je dále připravena akce PŮL HODI-
NY NA INTERNETU ZDARMA. 
 

ii. ročník výstavy 
salonek dětských 

adamovských 
umělců se blíží...

 Také v letošním roce připravuje 
MKS, firma Adavak s. r.o. a Město 
Adamov akce ke Světovému dni 
vody. Tou hlavní bude bezesporu 
II. ročník SALOnKU DĚTSKýCH 
ADAMOVSKýCH UMĚLCů, který 
adamovské veřejnosti představí 
vítězné práce výtvarné soutěže 
určené pro děti všech věkových 
kategorií. První ročník této přehlíd-
ky představil návštěvníkům výstavy 
práce dětí mateřských, základní  
a základní umělecké školy. Do 
soutěže se však zapojili i jednotliv-
ci, což pravidla dovolují. Výstava 
nenabízela pouze klasické výtvar-
né práce, ale mohli jste na ní najít 
i koláže, grafiku, kolekce miniatur-
ních obrázků, modely šatů, prosto-
rové práce a další zajímavosti. Vě-
říme, že se také II. ročník této sou-
těže a následně výstavy setká se 
zájmem dětí, jejich rodičů a učitelů. 
zde je několik důležitých informací 
k průběhu II. ročníku salonku:
• Výtvarná soutěž bude probíhat  
od 1. do 16.března 2007. Do tohoto 
termínu mohou jednotlivci doručit 
svoje práce do MKS Adamov (Op-
letalova 22). Školy a školky připra-
ví soutěžní práce k převozu.
• Práce musí být označeny jmé-
nem soutěžícího. Dále požadujeme 
uvést věk a třídu. 
• Komise provede vyhodnocení 
soutěže a autoři vítězných prací 
budou pozváni na vernisáž výsta-
vy, která se bude konat 23. března 
a bude spojena s vyhlášením vítězů.
• V letošním roce budou soutěžní 
práce rozděleny podle věku soutě-
žících do tří kategorií, ve IV. katego-
rii se představí adamovská základ-
ní umělecká škola. nezapomene-
me odměnit ani „společné práce“, 
„dobrý nápad“ a doufáme, že i letos 
najdeme mezi výtvarnými díly to, 
které si zaslouží „zvláštní cenu po-
roty“.    Za organizátory výstavy 

Jitka Králíčková

kluby důchodců
připravují na konec 

měsíce března 
(popř. začátek dubna) 

opět sběr starého papíru. 
bližší informace najdete na 

plakátech a letáčcích. 

DĚTSKÝ KARNEVAL – letošní karne-
val opět přivítal řadu různých a krás-
ných masek. O bohatou tombolu se 
postarali sponzoři, kterým tímto ještě 
jednou DĚKUJEME!

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE – Vrati-
slav Schilder i Olga Marková to s dět- 
mi umí. Největší radost dětem uděla-
jí, když je zapojí do pohádkového děje.

KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY 
DRAHAN  – Příjemný podvečer přo-
žili všichni návštěvníci koncertu cim-
bálové muziky Drahan. Právě díky 
výbornému publiku trval koncert dvě 
a půl hodiny!

NEPOSEDNÍ KOSMONAUTI V PLA-
NETÁRIU V BRNĚ – tentokrát jsme 
se spolu s dětmi vydali za pohádkou 
do brněnského planetária. Řada dě- 
tí byla v těchto prostorách poprvé  
a pohádky na nebi plném hvězdiček 
se jim moc líbily.
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vzpomÍnkA

podĚkovÁnÍ

 Před několika lety vyšla knížeč-
ka se zajímavým názvem „Kniha 
otázek“ od Petra Bakaláře. Už je-
nom ten název! Vždy když jsme na 
dně a jdeme si pro pomoc k litera-
tuře, hledáme spíše žánr odpovědí, 
rad a poučení – říkáme si. Na dru-
hou stranu ale proč ne otázky? I ta 
nejobyčejnější otázka přece může 
být jiskrou, po které nám svitne  
a pak už zabereme i bez rad mudr-
ců. Autor správně uvádí, že dávat 
si otázky je pro život stejně potřeb-
né jako hledání odpovědí. Takže na 
ukázku: „Co nejčastěji předstírá-
te?“ „Které cizí neštěstí vám dělá 
obvykle radost?“ „Koho vám bylo  
v poslední době líto?“ „S kým se asi 
už nikdy nepotkáte?“ „Co litujete, 
že jste neobjevili dříve?“ „Který 
předmět přenecháte svým potom-
kům?“ „Které setkání vám přineslo 
největší rozčarování?“ „Složil jste u 
nějakého hrobu přísahu?“ „Které 
místo byste si přál vidět za sto let?“ 
„Které čekání bylo pro vás nejpří-
jemnější?“ „Které slovo/obrat ne-

můžete vystát?“ „S kým se nejčas-
těji srovnáváte?“ „Kdo kvůli vám 
vykonal nejdelší cestu?“ „S kým 
byste nechtěl být o samotě?“ „Kdy 
jste se nejvíc těšil domů?“ „Kdy se 
vám nejvíc chvěla ruka?“ „Překvapil 
vás někdy příjemně již odepsaný 
člověk?“ „V čí přítomnosti se stává-
te lepším…?“  Jiří Kaňa

Vyškově, později pracoval v Agro-
stroji Prostějov. Do Adamovských 
strojíren nastoupil v roce 1963 jako 
technický pracovník a dlouhá léta 
pracoval v oddělení ODb. Okruh 
jeho zájmů byl široký: byl členem 
Pěveckého sdružení Hlahol při zK 
ROH, zajímal se o radiotechniku, 
astronomii a meteorologii a také  
o cestování – byl externím průvod-
cem Čedoku. Kresba a malba byly 
jeho zálibou od mládí, kdy navště-
voval výtvarný kroužek. Vnímal 
krásu krajiny a snažil se ji zachytit 
štětcem, perem i tužkou. Své práce 
vystavoval se členy výtvarného 
kroužku zK ROH, ale i samostatně. 

žiLi mezi nÁmi
FRAnTIŠeK MAzAL – neDOŽITé 70. nAROzenIny

Od šedesátých let se aktivně věno-
val betlémářství. Vytvořil a shro-
máždil sbírku asi padesáti betlémů. 
Od roku 1990 byl členem Českého 
sdružení přátel betlémů se sídlem 
v Hradci Králové. Poslední výstava 
betlémů z jeho sbírky za jeho živo-
ta se uskutečnila v prosinci 1997  
v MKS v Adamově III a měla velký 
ohlas. za několik měsíců pak Fran-
tišek Mazal zemřel – stalo se to  
3. března 1998. Sbírku betlémů vě-
novala jeho manželka paní Marie 
Mazalová Historicko-vlastivědné-
mu kroužku při MKS v Adamově, 
za což jí patří poděkování. 
Historicko-vlastivědný kroužek

 František Mazal 
se narodil 24. břez-
na 1937 v Prostějo-
vě. Dětství prožil ve 
vesnici Dobrochov 
u Prostějova. Ab-
solvoval Střední 
průmyslovou školu 
strojní v Prostějově. 
na umístěnku na-
stoupil do STS ve 

SLOVA PRO POVZBUZENÍ

Rozsvítil jsi můj svět láskou  
a smíchem. Láska však smrtí 
nekončí, v srdci tě stále budu mít.

Dne 2. března uplynul rok plný bo-
lesti a smutku od náhlého odchodu 
mého drahého a nenahraditelného 
manžela JOSEFA ŠUSTÁČKA  
Z ADAMOVA. 
Stále vzpomíná manželka Hana

Děkuji všem spoluobčanům a přá-
telům, kteří se přišli rozloučit s mým 
zesnulým manželem VÁCLAVEM 
SVOBODOU. Rovněž děkuji za 
květinové dary a slova útěchy. 
Manželka, dcera a syn s rodinami.

Děkuji všem spoluobčanům a přá-
telům, kteří se přišli rozloučit s mým 
zesnulým manželem KARLEM 
KOCOURKEM. Rovněž děkuji za 
květinové dary a slova útěchy. 
Manželka a děti s rodinami.

pLÁn Činnosti 
odBorU tUristikY 
tj spArtAk AdAmov 
nA BŘezen 2007
10. března sobota
borotín – Velká Roudka – Hradisko 
– V. Opatovice (Adamov zast. 8.24 
– Skalice – 9.21 Cetkovice 9.52)
24.  března sobota
První jarní výšlap, Hodonín – zahá-
jení 9.00 Holíč SR (Adamov zast. 
5.40 – brno – 6.22 zaječí – 7.17 Ho-
donín 8.19)
1.– 31. března – průzkumy znač-
kovaných tras – značkařský obvod 
blansko a Vyškov.
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výsledky 
oddílu ledního hokeje 

v okresním přeboru mužů
52. SK Juliánov – HC Adamov

5:3/0:1/2:3/3:0/
Skalníček,Špaček, Brychta, Gilar, 
Slavík – Novotný, Dittrich, Dosedla, 
Utkání bylo zbytečně vyhrocené,  
a tak bude opět dohra u DK – dva 
vyloučení a jeden hráč musel být 
ošetřen se zraněním v nemocnici.
53. Adamov – Lysice

1:4/0:2/0:0/1:2/
Dosedla – Dostál, Španěl, Raichel, 
Průdek. Adamovským hokejistům 
se nedařilo proměňovat ani samo-
statné nájezdy na soupeřovu bran-
ku, a tak vyšli bodově naprázdno.
59. Březina – Adamov 

0:7/0:2/0:2/0:3/
Milfait 4, Anschlág, Novotný, Dit-
trych. Adamov měl po celé utkání 
převahu a po zásluze zvítězil.

Tabulka:
1. HC blansko D 13 13 0 0 115:25 26
2. Černá Hora 13 9 1 3 58:31 19
3. Adamov 12 8 0 4 70:41 16 
4. HC Juliánov 12 8 0 4 67:61 16
5. HC Lysice 13 6 2 5  41:42  14
6. So.Sloup 12 4 1 7 41:56 9
7. HC Letovice 14 3 1 10 29:78 7
8. Kunštát 13 1 3 9 36:68 5
9. březina 14 2 0 12 29:84 4

Za oddíl Vojta Ivan

 V sobotu 3. 2. 2007 se ve spor-
tovní hale Sokola Adamov konal 
Dětský sportovní den – halový tur-
naj přípravek v kopané O putovní 
pohár starosty města Adamova.  
K již šestému ročníku turnaje se  
v sobotu ráno do sportovní haly 
sjelo celkem pět družstev nejmlad-
ších hráčů kopané. byla to družstva 
MKz Rájec-Jestřebí, SK Moravan 
Svitávka, AFK Letovice, Tatran bo-
hunice a domácí FK Adamov. Po 
nástupu zúčastněných družstev, na 
kterém všechna družstva, trenéry 
a rodiče hráčů přivítal starosta 
města pan Jiří němec, se již roz-
poutaly nelítostné boje v duchu fair 
play o celkové vítězství v turnaji. 
Turnaj se hrál systémem každý  
s každým. V zahajovacím utkání 
zvítězil domácí tým nad Svitávkou 
v poměru 2:0. V dalších utkáních 
naši nejmladší fotbalisté porazili 
Rájec a Letovice vždy stejným vý-
sledkem 2:0. během dalších zápa-
sů turnaje začalo být jasné, že 
předposlední utkání turnaje se sta-
ne utkáním finálovým o vytoužený 
pohár. V tomto utkání se potkaly 
dosud dva neporažené týmy. Do-
mácí FK Adamov a Tatran bohuni-
ce, který v adamovské hale před-
váděl nejkvalitnější fotbal, a tudíž 
byl v utkání mírným favoritem. Fot-
balisté Adamova však nastoupili  
s velkým odhodláním získat první 
místo. Utkání bylo velmi dramatic-
ké. Domácí, zejména díky branká-
ři Halvovi, drželi dlouho čisté konto  
a hrozili nebezpečnými protiútoky, 
které bohužel nebyly korunovány 
úspěchem. nakonec tím nejtěsněj-
ším rozdílem zvítězily bohunice, 
když necelé dvě minuty před kon-

cem vsítily po jediné chybě domá-
cí obrany vítězný gól. Vítězem šes-
tého ročníku halového turnaje  
O putovní pohár starosty města 
Adamova se tedy stal tým Tatranu 
bohunice. Domácí FK Adamov 
obsadil po výborném výkonu dru-
hé místo a odnesl si stříbrný pohár. 
Při slavnostním ukončení turnaje 
byly vyhlášeny individuální ceny, 
jejichž pořadí určilo hlasování tre-
nérů všech zúčastněných druž-
stev. nejlepším hráčem, respektive 
hráčkou, celého turnaje se stala 
Simona Rytířová z FK Adamov. 
nejlepším brankářem turnaje byl 
zvolen David záleský z Tatranu 
bohunice. nejlepším střelcem tur-
naje se po pomyslném souboji stal 
s pěti vstřelenými brankami nikolas 
burčík z bohunic před domácím 
Liborem Vintrem, který vstřelil čty-
ři branky. byli také vyhlášeni tři 
nejlepší hráči z každého týmu. za 
FK Adamov to byli Aleš Halva, 
Radek Vybíral a Libor Vintr. Podě-
kování za uspořádání turnaje pat- 
ří pořadatelům, jimiž byli trenéři  
a hráči družstva žáků FK Adamov, 
kteří plnili úlohu „výpočetního stře-
diska“ a obsluhovali časomíru. 
Dále starostovi města panu něm-
covi, který spolu s panem buříkem 
starším řídili jednotlivá utkání jako 
rozhodčí. největší dík však patří 
sponzorům, kteří svoje prostředky 
neváhali vložit na rozvoj a podporu 
mládežnického sportu a bez nichž 
by se podobné akce velmi těžko 
pořádaly. Děkujeme a těšíme se 
spolu s ostatními mladými fotbalis-
ty na příští, již sedmý ročník tohoto 
populárního turnaje. 

Zdeněk Buřík

HALový tUrnAj pŘÍprAvek v kopAnÉ
O PUTOVnÍ POHáR STAROSTy MĚSTA ADAMOVA

Utkání Výsledek Branky

Adamov – Svitávka 2 : 0 Růžička, Vintr

Letovice – bohunice 0 : 7 burčík 3, Kolačný 2, Růžička, Źeníšek

Rájec – Adamov 0 : 2 Vintr 2

Svitávka – Letovice 0 : 1 zemánek

bohunice – Rájec 1 : 0 burčík

Adamov – Letovice 2 : 0 Vintr, Rytířová

Svitávka – bohunice 0 : 6
Růžička 2, Kolačný, burčík, Ženíšek, 
Kamenský

Rájec – Letovice 0 : 3 zemánek, Heller, Gracias

Adamov – bohunice 0 : 1 Ženíšek

Svitávka – Rájec 0 : 0

KONEČNÁ TABULKA TURNAJE

Tým záp + 0

1.
Tatran 
bohunice

4 4 0

2. FK Adamov 4 3 0

3. AFK Letovice 4 2 0

4.
MKz Rájec-  
-Jestřebí

4 0 1

5.
SK Moravan 
Svitávka

4 0 1

FK Adamov, družstvo přípravky
2. místo v šestém ročníku turnaje 
O putovní pohár starosty města 
Adamova
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Ledová praha 2007
 Občanské sdružení TUKAn Ada-
mov zorganizovalo již třetí (tedy tra-
diční) zájezd na akci Ledová Praha. 
Tato akce pořádaná dětskou organi-
zací Pionýr se koná pravidelně první 
únorový víkend. během tohoto víken-
du se do hlavního města sjedou tisíce 
dětí z celé republiky a za velmi výhod-
ných finančních podmínek mohou 
navštívit pražská muzea a památky. 
naše výprava čítala 22 dětí i dospě-
lých (z toho 10 z Adamova). Program 
jsme sestavili tak, abychom zhlédli  
co největší množství „lokalit“. někte-
ré jsme pro velký úspěch zopakovali 
z loňska, jiné byly letos premiérové. 
navštívili jsme Mořský svět, Muzeum 
voskových figurín, Muzeum miniatur, 
3D-kino IMAX, Muzeum Policie ČR, 
vyjeli jsme na Petřín a prohlédli si 
rozhlednu a bludiště. 
 Samozřejmostí byla také procház-
ka po centru Prahy a prohlídka Sta-
roměstského náměstí s orlojem, Kar-
lova mostu, Pražského hradu a dal-
ších pražských zajímavostí. Ubytová-
ní jsme měli od pořadatelů zajištěno 
v zŠ Plamínkové v Praze-Pankráci. 
Pro děti bylo příjemnou změnou, že 
ve třídě nemusí jen sedět a učit se, 
ale dá se v ní i spát. Letošní ročník se 
jednoznačně vydařil a i když jsme byli 
unaveni, slíbili jsme si všichni v ne-
děli večer na adamovském nádraží: 
„Příště zas!“ Fotografie z této akce  
i další informace o sdružení TUKAn 
můžete zhlédnout na internetových 
stránkách http://tukani.ic.cz

Za o.s.TUKAn Stanislav Tůma

  

 

• Prodám kuchyňskou rohovou la-
vici + stůl rozkládací + 2 židle, po-
stel s úložným prostorem, dětskou 
sedačku na kolo. Cena dohodou. 
Tel. 731 579 888.
• Prodám garáž se sklepem na uli-
ci Sadová, nejvyšší nabídce.
Tel. 724 219 722.

inzerce zájezd do
polského těšína
 V sobotu 21. 4. je pořádán jed-
nodenní zájezd. zájemci se mohou 
přihlásit u pí. Kostelecké, Komen-
ského 19, Adamov, nebo na tel. 516 
447 179. Cena 250 Kč, nutno uhra-
dit při přihlášení! Odjezd z Ptači- 
ny v 3.45 hod., z nám. Práce ve 4.00 
hod. Cestovní pas nebo OP nutný!

základní škola 
a mateřská škola Adamov 
příspěvková organizace

Vás zve na

viii. ŠkoLnÍ pLes
Ples se koná v sobotu 17. března 2007
v prostorách MKS Adamov
začátek ve 20.00 hodin

K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND

Těšíme se na Vaši návštěvu
Občerstvení a tombola zajištěna

Předprodej vstupenek na sekretariátě ZŠ a MŠ Adamov, 
Komenského 4 a v  MKS Adamov
Cena vstupenky 90,- Kč, cena místenky 10,- Kč


