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SoutûÏ „TGM” a velik˘ úspûch

Starosta mûsta Adamov
Bc. Roman Pilát, MBA

o plánech v souãasném volební období

V Adamovû v leto‰ních komunál-
ních volbách posílilo SdruÏení nezá-
visl˘ch kandidátÛ; v Zastupitelstvu
mûsta získalo nadpoloviãní vût‰inu.
Starosta Bc. Roman Pilát, MBA
(SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ)
a místostarosta Jifií Nûmec (ODS),
tak vstupují do 3. volebního období.

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
se opakovanû této celostátní soutûÏe
zúãastÀuje. 

Pfiedsednictvo Masarykova demo-
kratického hnutí za podpory M·MT
udûlovalo v budovû Magistrátu hlav-
ního mûsta Prahy dne 9. listopadu
2018 ceny za jednotlivé práce.  Ve
vy‰‰í kategorii stfiedních ‰kol se 
umístil na první pozici z ‰edesáti pra-
cí Dominik Cypra, Ïák ãtvrtého roã-
níku oboru Nábytkáfiství, se sv˘m
pojednáním o filozofick˘ch my‰len-
kách a citátech Masaryka s názvem
Fenomén Masaryk. ObdrÏel diplom,
âestnou medaili TGM, kniÏní publi-
kaci a finanãní odmûnu. Slavnostní
pfiedávání cen bylo zakonãeno proje-
vem námûstka M·MT a vystoupe-
ním pûveckého sboru s písnûmi, 
které mûl T. G. Masaryk oblíbené,
a slavnostním rautem.

Text: PaedDr. Pavla Bojdová, 
vedoucí práce

Foto: Ing. Marek Chládek

Na sv˘ch postech jsou od roku 2010,
coÏ dokládá, Ïe podle mínûní obãa-
nÛ Adamova dûlají svou práci dob-
fie. Starosty Romana Piláta jsem se
zeptal:

Pane starosto, voliãi Vám, respek-
tive SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ,
dali historicky dosud nejvíc hlasÛ.
Jste spokojen se souãasnou koalicí?

V̆ sledek voleb mû pfiíjemnû pfie-
kvapil, nepoãítal jsem s tak velkou
podporou voliãÛ. Sám jsem odhado-
val polovinu. Pfii koaliãních jednáních
jsem se zasadil o to, aby t˘m, kter˘
vedl mûsto dosud, zÛstal beze zmûny;
nemá se mûnit to, co funguje dobfie.
ZÛstal místostarosta, kolega pan
Nûmec, vût‰í zmûny nejsou ani ve
sloÏení v˘borÛ a komisí. 

Jaké nejdÛleÏitûj‰í úkoly ãeká ve-
dení mûsta v následujícím období?

Nyní dokonãujeme akce napláno-
vané na leto‰ní rok. V dal‰ím období
budeme fie‰it parkování na ulici
Sadová zahájením v˘stavby první eta-
py parkovacího domu, kter˘ svou ka-
pacitou cca 140 parkovacích míst v˘-
znamnû pfiispûje k fie‰ení problému
s parkováním v této lokalitû. V sou-
ãasné dobû fie‰íme financování této
stavby, jejíÏ realizaci pfiipravuje kole-
ga, pan Nûmec.

Pod jeho vedením se také pfiipravu-
je projekt revitalizace Domu sluÏeb
na Ptaãinû, kterou bychom rádi v tom-
to volebním období dokonãili.

V bûhu je pfiíprava projektu pro vy-
budování parkovi‰tû u nádraÏí âes-

k˘ch drah; následujícím krokem bude
získání potfiebn˘ch povolení ve správ-
ním fiízení.  

Jak avizujeme del‰í dobu, probíhají
jednání smûfiující k opravû cesty
z Ptaãiny do Útûchova, která je v ma-
jetku Mendelovy university v Brnû.
Jsme pfiipraveni poskytnout na tuto
stavební akci pfiíspûvek z rozpoãtu
mûsta, jelikoÏ tato silnice má velk˘
v˘znam pro silniãní spojení Adamova.

Máme jiÏ potvrzenou dotaci na pro-
jekt nadstavby základní ‰koly na ulici
Ronovská, kde vzniknou nové odbor-
né uãebny. Vzhledem k pokraãující
bytové v˘stavbû ve mûstû je tfieba do
budoucna zajistit dal‰í místa v matefi-
ské ‰kole, máme proto poÏádáno
o dotaci na pfiístavbu jednoho patra
matefiské ‰koly na ulici Jilemnického.

V pfií‰tím roce bude probíhat re-
konstrukce rozvodÛ nízkého napûtí
a následnû i dotãen˘ch ploch nad mo-
noblokem na ulici Komenského.

UvaÏujete o zmûnách v podpofie
kulturních a sportovních akcí, pfií-
padnû celkové spolkové ãinnosti
v Adamovû?

V této oblasti nedojde k Ïádn˘m

podstatn˘m zmûnám. Nepfiedpoklá-
dám ani zmûnu pravidel pfii jejich
poskytování, ani v˘razné v˘kyvy
v jejich v˘‰i. Chci zdÛraznit, Ïe
ve‰keré spolky a organizace, které
dûlají nûco zajímavého a uÏiteãné-
ho pro obyvatele Adamova, mají na
na‰em úfiadû vÏdy dvefie otevfieny.
Nemíním tím jen finanãní podporu,
ale celkovou pomoc, vãetnû tech-
nické podpory, kterou mohou 
vyuÏít pfii pofiádání sv˘ch akcí, bez
které by se nûkteré pravdûpodobnû
ani nekonaly.

Chcete vyslovit nûjaké pfiání k blí-
Ïícím se VánocÛm a Novému roku?

Chci podûkovat sv˘m spolupracov-
níkÛm na úfiadû za dobfie odvedenou
práci. Dále a pfiedev‰ím také tûm, kte-
fií svou ãinností pfiispívají k tomu, aby
se nám v Adamovû dobfie Ïilo. 

V‰em obãanÛm Adamova pfieji
klidné proÏití vánoãních svátkÛ v kru-
hu sv˘ch blízk˘ch a v Novém roce
hodnû zdraví a úspûchÛ.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Starosta mûsta Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA

Ocenûn˘ student Dominik Cypra a PaedDr. Pavla Bojdová

Masarykovo demokratické hnutí ve spolupráci s Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a  tûlov˘chovy vyhlásilo jiÏ 11. roãník celostátní sou-
tûÏe s názvem „TGM – Ïivot, dílo a odkaz pro souãasnost”. Tato soutûÏ je organizována v rámci projektu „Masaryk do ‰kol”. 

VáÏení spoluobãané,
pfieji vám v‰em pfiíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ v kruhu va‰ich blízk˘ch a do roku
2019 pevné zdraví, hodnû ‰tûstí, 
spokojenosti a rodinné pohody.
Dûkuji vám za spolupráci v konãícím roce
2018 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
Vánoãní strom Adamov
Foto: Luká‰ Mal˘
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