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Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 29. 12. 2019.

∅ stojánku: 34 cm
Pro stromky s výškou až: 220 cm
∅ kmene až: 12 cm

699,-

Domácí projekční
meteostanice
Hodiny řízené rádiovým
signálem DCF 77

LED podsvícení displeje | Projekce času
Bezdrátové provedení
Dosah čidla: až 30 m

599,-

799,-
Napětí: 3,6 V
Otáčky: 180/min.
Akumulátor: 1,5 Ah Li-Ion
Hmotnost: 0,35 kg
Úhlový nástavec

Aku šroubovák
CS3652LC

Stojan na stromek
plastový129,-

∅ stojánku: 31 cm
∅ kmene až: 6,5 cm

Úprava kmene 

a zabalení stromku v ceně

Řezaná jedle 
Nordmann

Různé velikosti

cena od

289,-

Stojan na stromek
Baum Fix Aqua
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VáÏení spoluobãané,
pfieji vám v‰em pfiíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ v kruhu va‰ich blízk˘ch a do roku
2020 pevné zdraví, hodnû ‰tûstí, 
spokojenosti a rodinné pohody.
Dûkuji vám za spolupráci v konãícím roce
2019 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 AdamovVánoãní strom Adamov

Foto: Luká‰ Mal˘

Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA 

Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA 

hodnotí rok 2019 a nastiňuje výhled na další období

	 Bc.	Roman	Pilát,	MBA,	odpověděl	na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	jak	se	Adamovu	dařilo		
v	končícím	roce	2019?
	 Letošní	první	rok	čtyřletého	volebního	
období	navázal	svým	tempem	na	minulá.	
Společně	s	kolegou	místostarostou	Jiřím	
Němcem,	zastupiteli	a	zaměstnanci	města	
pokračujeme	 jak	 na	 rozběhlých,	 tak	 na	
dříve	připravených	akcích.	V	mnoha	pří-
padech	vyžadovaly	měsíce	či	roky	příprav	
a	 je	nutné	 je	dokončit.	Akce	 si	vždy	po	
schválení	rozpočtu	rozdělíme	podle	svých	
kompetencí	a	plně	se	jim	věnujeme.

	 Můžete	se	zmínit	o	těch	největších	in-
vestičních	akcích?
	 Za	sebe	mohu	zmínit	především	nástav-
bu	jednoho	patra	základní	školy	na	ul.	Ro-
novská.	 Rozšiřujeme	 školu	 o	 4	 třídy.	 Na	
tuto	akci	jsme	získali	cca	25	mil.	Kč	dotaci	
z	EU.	Kolega	místostarosta	Němec	dohlíží	
nad	velkou	akcí	navazující	na	rekonstrukci	
rozvodů	nízkého	napětí	v	tomto	území.	Jde	
o	úpravu	většiny	ploch	chodníků	a	veřejné	
zeleně	nad	monoblokem	na	ulici	Komen-
ského.	Stejně	tak	pokračuje	na	dokončení	
dokumentace	a	vyřízení	stavebního	povo-
lení	 k	parkovacímu	domu	na	ul.	Sadová.	
Obdobně	 se	 postupně	 připravuje	 doku-
mentace	možných	úprav	Domu	služeb	na	
Ptačině.	S	přispěním	města	a	Jihomorav-
ského	 kraje	 proběhla	 první	 etapa	 opravy	
cesty	Adamov	–	Útěchov,	která	je	ve	vlast-
nictví	Mendelovy	univerzity.	Momentálně	
již	 probíhají	 práce	 spojené	 s	 další	 dotací		
z	EU,	tentokrát	opět	cca	25	mil.	Kč,	na	pří-
stavbu	patra	pro	další	dvě	 třídy	mateřské	
školky	na	ulici	Jilemnického.	Tato	stavba	
bude	 zahájena	 v	 roce	 2020.	 Z	 drobných	
akcí	 mohu	 zmínit	 dvě	 opatření	 zvyšující	
bezpečnost	provozu	a	pohybu	chodců,	a	to	
vybudování	 zpomalovacího	 prahu	 na	 ul.	
Plotní	 a	 osvětlení	 přechodu	 pro	 chodce		
u	základní	 školy	na	ulici	Ronovská.	Dva	
nové	 automobily,	 technický	 a	 velitelský,	
získali	adamovští	dobrovolní	hasiči.	

	 Máte	i	nějaké	resty?
	 Vždy	nějaké	jsou.	Bohužel	je	toho	to-
lik,	že	někdy	musíme	vážit	prioritu	věcí,	
které	prostě	musí	počkat.	Klíčové	je	ne-	
udělat	chybu	při	těch	největších	či	dotač-
ních	stavbách.	Podobně	je	tomu	u	příprav	
akcí,	 které	 je	 někdy	 velmi	 náročné	 do-	
jednat	jak	v	přiměřeném	čase,	tak	za	přija-
telných	podmínek	všech	stran.	Jsou	i	věci,	
které	skončí	na	prostém	nesouhlasu	sou-
kromých	osob.	Někdy	takto	musíme	od-	
ložit	 i	 projekty	 připravované	 delší	 dobu.	
Nemyslím,	že	přijde	doba,	kdy	bych	mohl	
říci	„resty	nejsou“.
	 Jaké	máte	plány	na	další	období?
	 Zajistit	maximální	množství	prostřed-
ků	pro	akce	spojené	s	možnostmi	rozšíře-
ní	 parkování.	 Čeká	 nás	 pravděpodobně	
rozhodnutí	o	parkovacím	domu,	parkoviš-
tě	 na	 nádraží	 již	 má	 stavební	 povolení,		
u	ploch	na	ul.	Ronovská	půjde	o	vyjádření	
vlastníků,	zda-li	s	akcí	souhlasí.	V	tomto	
případě	 zasahujeme	 do	 soukromých	 po-

zemků;	všichni	spoluvlastníci,	do	jedno-
ho,	musí	souhlasit.	Čekají	nás	velké	změ-
ny	 v	 souvislosti	 s	 rekonstrukcí	 koridoru	
železnice.	Nový	obousměrný	 tunýlek	na	
Ptačinu,	nové	nádraží,	zcela	nové	řešení	
zastávky	 Adamov	 před	 A-centrem,	 pro-
tihlukové	stěny	v	téměř	celé	délce.	Kolega	
místostarosta	připravuje	další	střednědo-
bé	 akce;	 již	 zmíněný	 parkovací	 dům,	
Dům	služeb,	či	rozšíření	cesty	směrem	na	
ul.	Sadovou	nad	kostelem.	Na	mnoha	mís-
tech	budeme	pokračovat	v	květinové	výz-
době,	osazování	veřejných	zelených	ploch	
stromy	 či	 okrasnými	 keři	 –	 tam,	 kde	 to	
inženýrské	 sítě	umožňují.	Podporu	 škol-
ství,	 kultury,	 sportu,	 spolkové	 činnosti,	
organizátorů	akcí	a	spolupráce	se	spole-
čenstvími	vlastníků	v	oblasti	veřejné	ze-	
leně,	 považuji	 dlouhodobě	 za	 naprostou	
samozřejmost	v	našem	městě.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: ph 


