
 

V Adamově 29. září 2015                                                                                           
TISKOVÁ ZPRÁVA k akci:  
 

CO CHCETE V ADAMOVĚ ZMĚNIT? 

Komise Zdravého města Adamov a místní Agendy 21 připravila pro občany  Adamova  na čtvrtek 24. 
září 2015 Fórum  2015, na kterém mohli všichni návštěvníci  formou diskuze vybrat  10 TOP problémů 
města. Setkání proběhlo v odpoledních hodinách v prostorách Městského kulturního střediska 
v Adamově za účasti asi 70 občanů města. Potěšující bylo také to, že se na akci dostavili i 
představitelé místních firem, které podnikají v bývalém  areálu Adamovských strojíren.  Fórum zahájil 
starosta města Roman Pilát a celým programem provázel politik Zdravého města Adamov Karel 
Truhlář ve spolupráci s Danou Divákovou, garantkou Národní sítě zdravých měst ČR. Ta ve svém 
krátkém vystoupení mimo jiné seznámila přítomné s činností tohoto hnutí a přínosem účasti 
Zdravého města Adamov v této síti.   
Hned na úvod vystoupily s krátkým programem písniček a básniček děti z MŠ a ZŠ Adamov.  Členové 
komise, kteří si oblékli trička v barvách kontejnerů na tříděný odpad s nimi na závěr zazpívali 
tématickou písničku Nesyp mi odpad na dvorek, aby občanům připomněli vlastní kampaň Tříděním 
vyděláváme.  Poté bylo krátce představeno řešení předchozích problémů, které byly vytipovány 
v roce 2010. V diskuzi, která byla následně vedena u šesti stolů k tématům správa města, životní 
prostředí, podnikání a služby, vzdělávání a volný čas, sociální prostředí a u stolu mladých, byly 
průběžně zaznamenány všechny náměty a připomínky ze strany občanů.  Občané potom dostali 
možnost vybrat u každého ze stolů pro ně ty dva nejdůležitější a tyto postoupily do konečného 
hodnocení 10 TOP problémů města Adamova. Velmi těsným počtem hlasů se tedy na těchto místech 
umístilo: 

1.- 2.  Zvelebení prostoru kolem Ptačí  studánky a  Cyklostezka městem podél Svitavy 

3.- 4.   Více parkovacích míst v sídlištích města a Registr podnikatelů a služeb 

5.- 8.   Sanace skládky odpadů Ptačina, Opravit bazén koupaliště pro školu i veřejnost, Více 

zábav –  letní  noci, Postih pejskařů za znečištění 

9. Zvýšit bezpečnost ve městě pomocí kamerového systému 
10.- 11. Venkovní posilovna Ptačina, Zřízení zastávky na ulici Sadová (bytový dům) 

Problémy, které byly vytipovány jako nejdůležitější, budou před předložením do zastupitelstva města 
ověřeny veřejnou anketou. Anketní lístek k této problematice bude součástí  říjnového  čísla 
Adamovského Zpravodaje.   
V průběhu setkání byl pro účastníky připraven doprovodný program v podobě představení nabídky 
Farmářských trhů v Adamově a cestovní kanceláře KV MINITRIP, dále přírodní produkty a kosmetika 
Kokoska.eu a přehled volnočasových aktivit v Adamově. Městské kulturní středisko umožnilo 
návštěvníkům hlasovat v soutěži O nejlepší snímek z letošní dovolené a rovněž zde byly zveřejněny 
fotografie z kampaně Cesty k adamovským studánkám. Všichni přítomní se mohli zúčastnit 
závěrečného losování 12 věcných cen (knihy o městě, trekové hole, termosky, trička s logem akce a 
další).  Jak uvedla jedna z účastnic v závěrečném hodnocení: „Velice, velice zdařilá akce po všech 
stránkách“.     
 
politik Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21: RNDr. Karel Truhlář, 
e-maill: karel.truhlar@centrum.cz 
koordinátorka Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21: Mgr. Dobra Moserová,  
e-mail: social@adamov.cz, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 624, 602 788 015 
web: www.adamov.cz/zdrave-mesto, facebook: www.facebook.com/pzmadamov, e-mail: pzma@adamov.cz 
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