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O souãasnosti Adamova se starostou
Romanem Pilátem

Adamov roz‰ifiuje fiadu mûst v na‰em regionu, ve kter˘ch
jsou Listy regionÛ zdarma distribuovány. Adamov má cca
4,5 tisíce obyvatel; na mûsto byl pov˘‰en v roce 1964. 

Historie mûsta je pevnû spjata s Ïele-
záfiskou v˘robou, jejíÏ poãátky lze vysto-
povat aÏ do 14. století. Nejvût‰í rozvoj 
zaÏilo mûsto v 70. letech minulého stole-
tí, kdy v Adamovsk˘ch strojírnách praco-
valo nûkolik tisíc zamûstnancÛ, ktefií sem
dojíÏdûli témûfi z celého okresu Blansko.
V tu dobu také probíhala intenzívní byto-
vá v˘stavba; bytové domy rostly na
Horce ve svahu nad lev˘m bfiehem

Svitavy, stejnû jako v sídli‰ti na Ptaãinû,
které se nalézá na kopci na opaãné stranû.
Bylo vybudováno kulturní stfiedisko, dÛm
sluÏeb, obchody, ‰koly i sportovní zafiíze-
ní. Zatímco v roce 1950 mûl Adamov pfii-
bliÏnû 2 tisíce obyvatel, v roce 1980 to
bylo jiÏ pfies 5 tisíc. Zaãátkem 90. let, po
privatizaci, mûnily Adamovské strojírny
rÛznû majitele, ale udrÏet pÛvodní v˘robu
se nedafiilo. Po vyhlá‰ení insolvence
vstoupil podnik do likvidace.

V souãasnosti vede radnici starosta
Bc. Roman Pilát, MBA, kter˘ je v této
funkci jiÏ od roku 2010. 

Pane starosto, mÛÏete se prosím
struãnû pfiedstavit?

Je mi 42 let, absolvoval jsem VÚTv Brnû,
jsem Ïenat̆ , mám 4 dûti. Co se t̆ ãe sportu,
tak kromû tenisu se vûnuji turistice; oblíbe-
nou destinací jsou hory, rakouské a slovinské
Alpy. Je ale pravda, Ïe kromû dovolené mnû
na sportování moc ãasu nezb˘vá.

Jak hodnotíte souãasn˘ stav mûsta?
Pomûrnû velkou ãást na‰eho mûsta

tvofií prÛmyslová zástavba; zaniklé
Adamovské strojírny tvofiilo mnoho bu-
dov a technick˘ch objektÛ. Za pozitivní
povaÏuji fakt, Ïe v souãasnosti mají
v‰echny tyto stavby své nové majitele,
ktefií se ve velké vût‰inû snaÏí získané

2018 – 2019, bude 
umoÏnûn zcela bezbari-
érov˘ nástup do vlakÛ.
V jednání je i celková
modernizace koridoru
Brno – â. Tfiebová, díky
které bude rekonstruo-
vána také Ïelezniãní
stanice Adamov.

Samozfiejmû by se
na‰lo mnoho dal‰ích
problémÛ, které musí-
me fie‰it, stejnû tak, ja-
ko je fiada akcí, které se
dafií realizovat. Osobnû
jsem velmi rád, Ïe se
dafií udrÏovat základní
obãanskou vybavenost
ve mûstû a rozvíjet cel-
kov˘ spoleãensk˘ Ïi-
vot, pfiedev‰ím díky
mnoh˘m sportovním
a kulturním akcím.
Dûkuji takto na dálku
v‰em lidem, ktefií vûnu-
jí svÛj osobní ãas pro
druhé a pomáhají. Bez
tûchto lidí by se nám to
nedafiilo. Je vás mnoho,
a proto opravdu v‰em
bez v˘jimky dûkuji.

Pane starosto, dû-
kuji Vám za rozhovor.

Petr Hanáãek

objekty opravovat, nebo alespoÀ udrÏo-
vat v provozním stavu a podnikat v
tûchto prostorách. Díky tomu je tento roz-
sáhl˘ komplex prost vût‰iny negativních
jevÛ, které známe z jin˘ch opu‰tûn˘ch in-
dustriálních zón. I kdyÏ zamûstnanost zde
tvofií zlomek b˘valého poãtu pracovníkÛ
strojíren, je tfieba v‰echny snahy o vyuÏi-
tí prÛmyslov˘ch objektÛ podporovat.
Musím zdÛraznit, Ïe podporu na‰í radni-
ce mají v‰ichni podnikatelé, stejnû jako ti,
ktefií mají zájem o rozvoj sportu a kultur-
ních akcí.

Tím se dostávám k ãásti mûsta s ob-
ãanskou zástavbou. Kromû jedné bytov-
ky nevlastní mûsto Ïádn˘ bytov˘ fond –
ve‰keré bytové domy jsou ve vlastnictví
druÏstev, nebo spoleãenství vlastníkÛ.
Tito vlastníci v posledních letech inten-
zívnû investovali do svého majetku, do-
my pro‰ly revitalizací a kromû v˘raz-
n˘ch energetick˘ch úspor se také zlep‰il
vzhled jednotliv˘ch objektÛ a celého
mûsta. Pro majitele bytov˘ch domÛ má-
me navíc zvlá‰tní dotaãní program, 
kter˘ je motivuje k udrÏování bezpro-
stfiedního okolí jejich domÛ. Pfiispíváme
jim finanãnû na sekání trávy, kvûtinovou
v˘sadbu a celkové udrÏování pfiíjemné-
ho vzhledu okolí jejich pozemkÛ. Mûsto
samozfiejmû investuje do budování a ob-

novy obãanské vybavenosti, tedy komu-
nikací, dûtsk˘ch hfii‰È, sportovních
a kulturních objektÛ. Aktuálnû jsem
v poslední fázi jednání o pozemcích
u nádraÏí, které bychom chtûli vyuÏít
pro vybudování tolik potfiebného parko-
vi‰tû pro ty, ktefií dojíÏdí vlakem. 

Jaké problémy trápí obyvatele
Adamova a jak je fie‰íte?

ProblémÛ je urãitû hodnû, zkusím na-
mátkovû jmenovat – oprava kfiiÏovatky
na námûstí Práce a jednání okolo opravy
soukromé cesty na Útûchov. V prvním
pfiípadû je oprava jiÏ pfiipravena a pro-
bûhne v leto‰ním roce. Problém silnice
na Útûchov se fie‰í uÏ snad 20 let; jisté je,
Ïe v pfiípadû záplav tvofií tato cesta jediné
spojení z Ptaãiny. Mám dobrou zprávu -
po posledních cca 4 letech jednání se
moÏná ledy pohnou, existuje uÏ i projek-
tová dokumentace na opravu této silnice.
Jednání jsou korektní a vûcná, cílem bu-
de nyní nashromáÏdit potfiebné finanãní
prostfiedky. Pravidelnû se úãastním pra-
covních jednání a porad se zástupci
Správy Ïelezniãní dopravní cesty.
V̆ sledkem je jiÏ schválená rekonstrukce
pfiístupové cesty i nástupi‰tû v zastávce
Adamov smûrem na Blansko. Po skonãe-
ní prací, které jsou plánovány na roky

âKD Blansko Holding a.s., ãlen skupiny Tyazhmash, pfiední svûtov˘ v˘robce vodních
turbín, zafiízení pro hydroenergetiku hledá nové kolegy do svého t˘mu. 

DùLNICKÉ PROFESE:
•   Obrábûã/ka kovÛ - HORIZONTKÁ¤/KA (konvenãní i CNC),
•   Obrábûã/ka kovÛ - SOUSTRUÎNÍK/NICE (konvenãní i CNC),
•   Obrábûã/ka kovÛ - VRTA¤/KA,
•   Obrábûã/ka kovÛ – FRÉZA¤/KA (CNC)
•   Jefiábník/nice,
•   Montér/ka ocelov˘ch konstrukcí,
•   Provozní elektrikáfi/ka,
•   Strojní zámeãník/nice,
•   ·éfmontér/ka hydroenergetick˘ch zafiízení pro externí montáÏ.

OBCHODNÍ A TECHNICKÉ POZICE:
•   KEY ACCOUNT MANAGER s prokazatelnou praxí,
•   SITE MANAGER s prokazatelnou praxí,
•   Controller (pracovník/nice controllingu),
•   Konstruktér/ka,
•   Projektant/ka,
•   V̆ zkumn˘/á a v˘vojov˘/á pracovník/nice,
•   Zku‰ební technik/ãka,
•   Pracovník/nice defektoskopie,
•   Mistr/ová obrobny.

•   zázemí silné tradiãní spoleãnosti
•   odpovídající finanãní ohodnocení 
•   firemní v˘hody (jazykové kurzy, dotované stravování, odborné vzdûlávání atd.)
•   t˘den povoleného volna s náhradou mzdy
•   odmûny za Ïivotní a pracovní jubilea
•   pracovní dobu 7,5 hod dennû

âKD Blansko Holding, a.s., Personální oddûlení
E-mail: kariera@ckdblansko.cz

tel.: 516 40 37 21, 516 40 27 21, 516 40 44 44
www.ckdblansko.cz
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Leteck˘ pohled na Adamov. Foto: Pavel Li‰ka

Starosta mûsta Bc. Roman Pilát, MBA.
Foto: archiv starosty


