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Maìarské speciality, farma Sokol 
(jogurty, s˘ry, pomazánky), 150 druhÛ
kofiení - i váÏené, uzenáfiství Lipovec,
Otinoves, slovenské s˘ry pfiímo od
baãe, domácí chilli omáãky a zeleni-
nové ba‰ty, kozí s˘ry ze ·o‰Ûvky, pro-
dukty BIO a dal‰í dobrÛtky pro vás. 

Blansko, Bezruãova 7 

Otevírací doba
Po – Pá 8.30-17.00
So 8.00-10.30
Tel.: 601 570 796, 773 611 371
www.ufarmareblansko.cz

➔
Farmáfiské produkty 
z domácí v˘roby od peãlivû
vybran˘ch dodavatelÛ.

VáÏení spoluobãané,
pfieji vám v‰em pfiíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ v kruhu va‰ich blízk˘ch a do roku
2018 pevné zdraví, hodnû ‰tûstí, 
spokojenosti a rodinné pohody.
Dûkuji vám za spolupráci v konãícím roce
2017 a dovoluji si vás pozvat o ·tûdrém dni
na tradiãní „vánoãní vytrubování” 
od 14 hodin u MKS na Ptaãinû v Adamovû. 

Bc. Roman Pilát, MBA – starosta mûsta Adamov  
Jifií Nûmec – místostarosta mûsta Adamov

Strom Adamov.
Foto: Luká‰ Mal˘

Pane starosto, které nejdÛleÏitûj-
‰í akce se v leto‰ním roce podafiilo
v Adamovû realizovat, pfiípadnû co
se z Va‰eho pohledu nepovedlo?  

V úvodu bych rád fiekl, Ïe nûkte-
ré dále zmiÀované akce provádûl
kolega místostarosta Jifií Nûmec
v rámci na‰eho rozdûlení akcí
v kaÏdém roce. Z investiãních akcí
mohu jmenovat celkovou úpravu
spojeného vnitrobloku na ulici
Sadová, kde se rekonstruovaly
chodníky, parkovací místa a upra-
voval se cel˘ tento prostor vãetnû
zelenû. Po del‰í dobû pfiíprav do‰lo
k úpravû kfiiÏovatky a okolí na ná-
mûstí Práce, roz‰ífiili jsme parko-
vací místa na ulicích DruÏstevní
a Neumanova. Pro budoucí opravy
postupnû pfiipravujeme projektové
dokumentace, které jsou v rÛzn˘ch
fázích rozpracovanosti. Jedná se
pfiedev‰ím o roz‰ífiení parkování na
ulicích Jilemnického, Ronovská
a Sadová. V pfiípadû ulice Sadová
se jedná o velkou a nároãnou sta-
vební akci, která bude rozdûlena
do nûkolika etap. Vzhledem k
investiãní nároãnosti nebude o
zahájení této stavby rozhodovat
souãasné zastupitelstvo, ale nové,
které vzejde z voleb v pfií‰tím roce
a které mÛÏe mít jiné cíle v rámci
nového volebního období. Probíhá
dal‰í velká stavební akce, roz‰ífiení
ulice Osvobození v úseku pod kos-
telem sv. Barbory. Letos budou 

dokonãeny pfieloÏky sítí, následnû
bude stavba pfieru‰ena a na jafie bu-
de pokraãovat budováním opûrné
zdi. Dokonãení je plánováno ko-
lem poloviny pfií‰tího roku. Byla
provedena rekonstrukce koupali‰-
tû, coÏ se jiÏ letos projevilo na zv˘-
‰eném poãtu náv‰tûvníkÛ. Pár vûcí
tam je‰tû musíme vylep‰it. Dále
do‰lo k rozmístûní fitness prvkÛ
v rÛzn˘ch ãástech mûsta a bylo
provedeno vydláÏdûní cesty od
podchodu u nákupního centra k Ïe-
lezniãní zastávce smûr Brno.
Probûhla dal‰í etapa rekonstrukce
Mûstského kulturního stfiediska;
jednalo se úpravy interiéru, které
budou pokraãovat v pfií‰tím roce;
kromû jiného bude instalován v˘-
tah v této budovû. Byla dokonãena
stavba kolumbária na novém hfibi-
tovû. V rámci úprav zelenû jsme
pokraãovali ve v˘sadbách; pfiede-
v‰ím ve svahu u kfiiÏovatky ulic
Sadová a Komenského a postupnû
osazujeme plochy b˘valé vleãky
u mostu k nákupnímu centru.
Mûstská policie dostala nové vo-
zidlo, které nahradilo pÛvodní,
u kterého jiÏ opravy a údrÏba ne-
byly rentabilní. Bylo dokonãeno
zateplení obou budov Mûstského
úfiadu. Pokraãujeme ve v˘kupu 
pozemkÛ v okolí nádraÏí, aby zde
mohlo b˘t vybudováno velmi po-
tfiebné parkovi‰tû, které zde vlast-
nû neexistuje. Jsem rád, Ïe se to
koneãnû podafiilo. Stále nejsou 
ukonãena jednání t˘kající se re-
konstrukce silnice na Útûchov.
Tato cesta neleÏí na pozemku mûs-
ta; nemÛÏeme opravu pfiímo ovliv-
Àovat. Nyní hledáme spoleãnû
s univerzitou moÏnosti jak sdruÏit
finanãní prostfiedky nûkolika zú-
ãastnûn˘ch subjektÛ. Projekt na 

tuto akci je hotov˘, je tedy otázkou,
kdy se podafií zajistit financování
této stavby. Vnímám nespokojenost
obãanÛ s trval˘m nedostatkem par-
kovacích míst ve mûstû. ¤e‰ení to-
hoto problému je velmi nároãné.
Vzhledem k charakteru terénu
v Adamovû se asi nikdy nepodafií
zajistit poÏadavek, aby na jednu 
bytovou jednotku bylo minimálnû
jedno parkovací místo. Problém
mÛÏeme opatfieními pouze zmírÀo-
vat a to je fakt. Vznikl pfii samotné
v˘stavbû pfied desítkami let a
prostory mnoha na‰ich sídli‰È ani
technicky neumoÏÀují toto ideální 
fie‰ení. Co se t˘ká kulturního a spor-
tovního Ïivota ve mûstû, tak mnoho
akcí pofiádá kromû na‰eho kulturního
stfiediska fiada dal‰ích subjektÛ, takÏe
bych nerad jmenoval jen nûkteré a ji-
né vynechal. Mohu fiíct, Ïe celkov˘
spoleãensk˘ Ïivot v Adamovû je jiÏ
nûkolik let na dobré úrovni. Rád bych
je‰tû zmínil ocenûní, které ná‰ úfiad

v listopadu získal v soutûÏi vyhlá‰ené
Ministerstvem vnitra „Pfiívûtiv˘ úfiad
2017” v kategorii obcí II. typu. Na‰e
mûsto se stalo vítûzem Jihomorav-
ského kraje, za coÏ chci podûkovat
v‰em spolupracovníkÛm a zamûst-
nancÛm.

MÛÏete se jen struãnû zmínit
o plánech na pfií‰tí rok? 

Pfií‰tí rok je velmi krátk˘ hori-
zont, takÏe uvedu spí‰e stfiednûdobé
plány. Urãitû budeme dál fie‰it dva
velké problémy Adamova; tedy 
pfiípravu a budování dal‰ích parko-
vacích míst a cestu z Ptaãiny na 
Útûchov. Spoleãnost E.ON bude na 
ulici Komenského provádût pfieloÏ-
ky vedení; chceme následnû moder-
nizovat chodníky v tomto bloku.
Vzhledem k volbám v pfií‰tím roce
chceme pfiedev‰ím dokonãit rozpra-
cované stavební akce tak, aby nové
zastupitelstvo mohlo pokraãovat
podle priorit, které si stanoví. Na 
závûr chci podûkovat v‰em, ktefií se
dlouhodobû pfiiãiÀují o úspû‰n˘ roz-
voj Adamova, o rozvoj spoleãenské-
ho Ïivota a také o zlep‰ování vzhledu
na‰eho mûsta. Tedy jak jednotlivcÛm,
tak i rÛzn˘m pfiíspûvkov˘m organiza-
cím, spolkÛm a vedením spoleãenství
vlastníkÛ bytov˘ch jednotek. Je vás
moc a va‰eho zájmu o mûsto a práce
pro mûsto si velmi váÏím.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv R. Piláta

Bc. Roman Pilát
starosta mûsta Adamov

Starosta mûsta Adamov 
Bc. Roman Pilát.

Kontakt: 606 662 895 – Pavel Začal, specialista na trh s nemovitostmi

Nabízíme k prodeji krásný rodinný
dům po zdařilé rekonstrukci 
v obci Horní Štěpánov.

DÛm je dispoziãnû fie‰en jako
3+kk o 120 m2, zahrada 500 m2. 
Nová koupelna i kuchyÀ se
spotfiebiãi.  PENB – C 
Vfiele doporuãujeme  prohlídku. 
Cena: 2.990.000 Kã


