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Lhůty pro výměnu
občanských průkazů

Seznam telefonních čísel
Městského úřadu Adamov
Platnost od 2. 8. 2005
Do 31. 12. 2005 zůstávají funkční současně čísla stará i nová

Označení Nové
telefonní číslo

Lucie Poslušná, podatelna 516 499 620

Miroslava Svědínková, DiS., tajemník 516 499 623

Libuše Špačková, OSSV – vedoucí 516 499 624

Irena Hrušáková, Dobra Moserová, OSSV 516 499 625

Dita Mašková, vnitřní audit a kontrola 516 499 626

Marie Neumanová, asistentka starosty 516 499 627

Jana Kalousková, správa majetku 516 499 628

Dana Charvátová, poplatky 516 499 629

Veronika Dudíková, pokladna 516 499 630

Ing. Zora Krčová, OEMS – vedoucí 516 499 631

Hana Šebelová, Lenka Ševčíková, účtárna 516 499 632

Lenka Maláková, matrika 516 499 633
FAX 516 499 634

Dana Hnátovičová, správa majetku 516 499 635

Státní občané České republi-

ky jsou povinni provést výměnu

občanských průkazů bez stro-

jově čitelných údajů vydaných:

a) do 31. prosince 1994, za

občanské průkazy se strojově

čitelnými údaji nejpozději do

31. prosince 2005; žádost o vy-

dání občanského průkazu občan

předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2005,

b) do 31. prosince 1996, za

občanské průkazy se strojově

čitelnými údaji nejpozději do

31. prosince 2006; žádost o vy-

dání občanského průkazu občan

předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2006,

c) do 31. prosince 1998, za

občanské průkazy se strojově

čitelnými údaji nejpozději do

31. prosince 2007; žádost o vy-

dání občanského průkazu občan

předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2007,

d) do 31. prosince 2003, za

občanské průkazy se strojově

čitelnými údaji nejpozději do

31. prosince 2008; žádost o vy-

dání občanského průkazu občan

předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2008.

Výměnu občanských průka-

zů provádí Městský úřad Ada-

mov, odbor sociálních a správ-

ních věcí – matrika v úřední dny,

tj. v pondělí a ve středu v době

od 8.00 – 12.00 hodin a v době

od 12.30 – 17.00 hodin.

K vyřízení nového občan-
ského průkazu si občan při-
nese stávající občanský prů-
kaz a 1 fotografii o rozměrech
35 x 45 mm, která odpovídá
současné podobě občana.

UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM

Upozorňujeme občany, že
není dovoleno odkládat objemný
a stavební odpad do míst urče-
ných pro umístění nádob na od-
voz komunálního odpadu ani jin-
de po městě Adamově. Co je
objemný a stavební odpad?

Objemný odpad je takový
odpad, který se svými rozměry
nebo charakterem nedá zařadit
mezi odpad zbytkový a k jeho
sběru nelze použít běžné sběr-
né nádoby o objemu 110 litrů ne-
bo 1100 litrů (např. koberce, ma-
trace, nábytek, sporáky, tabulko-
vé sklo a další). I nadále je mož-
no na sběrný dvůr uložit elektro-
zařízení a elektroodpady z do-
mácnosti. Stavební odpad je
ten, který vzniká při stavební čin-
nosti osob, a který je dle Kata-
logu odpadů takto označen (např.
beton, cihly, keramika, sádrová
stavební hmota, azbestová sta-
vební hmota, dřevo, sklo, asfal-
ty, dehty, vytěžená zemina, izo-
lační materiály, směsný staveb-
ní a demoliční odpad a další). Pro
odkládání objemného a nebez-
pečného odpadu slouží sběrný
dvůr firmy GAMA, J+P s. r. o.
v lokalitě Adamov – Kolonie. Tady
lze podle pokynu pověřeného
pracovníka bezplatně odložit
kromě nebezpečných odpadů
také objemné odpady a jiné vy-
tříděné složky z komunálního
odpadu v době pondělí – pátek,
od 7.00 hod – 18.00 hod. Odpa-
dy jsou ve sběrném dvoře třídě-
ny a dočasně shromaž�ovány
na vyhrazených místech do
doby jejich odstranění. Ale po-
zor! Stavební odpad může být
uložen ve sběrném středisku od-
padů pouze za úplatu. Cena za
uložení 1 tuny činí 650,– Kč. Pří-
slušná částka je hrazena přímo
ve firmě GAMA J+P s. r. o. Ada-
mov. Nedodržení těchto pravidel
může být klasifikováno jako poru-
šení přestupkového zákona, kon-
krétně § 47 odst. 1, pís. h). Za
tento přestupek lze uložit pokutu
ve správním řízení, a to až do výše
50.000,– Kč. Věříme, že všichni
chceme mít pěkné, uklizené měs-
to a nebudeme zbytečným odklá-
dáním nepotřebných věcí v okolí
domů znečiš	ovat svoje okolí.
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ZPRÁVY Z MATRIKY

Blahopřejeme:

3.7. Ludmila Smolíková

82 roky, Sadová 27

6.7. Anna Šumberová, 80 roků

Sadová 13

10.7. Josef Popelka, 80 roků

Tererova 2

14.7. Ing. Zdeněk Zahradníček

80 roků, Komenského 23

17.7. František Vetchý, 70 roků

Komenského 1

22.7. Hynek Kment, 84 roky

Petra Jilemnického 19

25.7. Bohumila Gruberová,

82 roky, P. Jilemnického 2

25.7. Věra Casková, 75 roků

Opletalova 28

5.8. Slavomír Mikeš, 75 roků

Komenského 15

10.8. Václav Knecht, 86 roků

Tererova 6

16.8. František Hanák, 84 roky

Hybešova 24

19.8. Růžena Růžičková,

93 roky, Sadová 21

21.8. Miloslav Češka, 75 roků

Komenského 3

23.8. Marie Procházková

75 roků, Plotní 5

25.8. Marie Rybářová, 82 roky

Fibichova 20

28.8. Hedvika Kučerová

80 roků, Komenského 6

Občané města podali stráž-

níkům stížnost na neznámého

muže, který neoprávněně pře-

spával v chodbách panelového

domu. Provedeným šetřením

bylo zjištěno, že se jedná o stráž-

níkům známého bezdomovce

J. J., který měl již v minulosti pro-

blémy s dodržováním zákonů.

Po dohodě s nájemníky domu

strážníci prováděli ve vchodech

preventivní kontroly, přičemž se

jim muže podařilo v chodbě domu

přistihnout. Následovalo jeho

zadržení, a protože kladl aktivní

odpor, byla mu zasahujícími

strážníky nasazena pouta. Po

předvedení na služebnu MP se

muž uklidnil a podal vysvětlení

o své tíživé sociální situaci.

Strážníci muži doporučili pobyt v

azylovém domě v Brně a zaká-

zali mu další přespávání v chod-

bách panelového domu. Po zá-

sahu strážníků muž bez domo-

va město Adamov opustil a již se

ve městě nezdržuje.

� � � �

Osobní automobil řídil stráž-

níkům známý 24letý muž, ač mu

byl uložen trest zákazu činnosti

spočívající v zákazu řízení mo-

torových vozidel. Strážníkům

byla tato skutečnost známa, pro-

to muže po jeho vystoupení z vo-

zidla pro podezření z trestného

činu maření úředního rozhodnu-

tí zadrželi a předvedli na služeb-

nu MP, kde byl předán přivolané

hlídce Policie ČR.

� � � �

Při provádění běžné kontroly

stánkových prodejců strážníci zjis-

tili 45letého vietnamského trhov-

ce, který neměl zaplacený popla-

tek za užívání veřejného prostran-

ství v rozporu s obecně závaz-

nou vyhláškou města. Svým jed-

náním se muž dopustil přestupku

proti veřejnému pořádku, který byl

strážníky projednán uložením po-

kuty v blokovém řízení.

Hlídka strážníků objevila

v nočních hodinách na hřišti

skla�áku tři neoprávněně zapar-

kovaná osobní vozidla s mon-

golskými registračními značka-

mi. U vozidel se zdržovala sku-

pina mongolských občanů. Pro-

tože strážníkům odmítali sdělit,

kdo s vozidly neoprávněně za-

bral uvedené veřejné prostran-

ství, byly na vozidla použity tech-

nické prostředky zabraňující

v jejich odjezdu. Po krátké taha-

nici a dohadování se strážníkům

řidiči vozidel přihlásili a součas-

ně se k zaparkování vozidel na

hřišti přiznali. Protože se svým

jednáním dopustili přestupku

proti veřejnému pořádku, byla jim

uložena pokuta v blokovém ří-

zení. Po jejím zaplacení strážní-

ci z vozidel „botičky“ odstranili

a nařídili řidičům, aby s nimi

skla�ák opustili.

� � � �

Na ulici Nádražní objevila hlíd-

ka strážníků podnapilého, v obli-

čeji podřeného a do půl těla ob-

naženého M. D., který stál na ko-

munikaci a močil. Muž byl tak

opilý, že ani nevěděl, kde je a co

dělá. Protože svým jednáním

vzbuzoval veřejné pohoršení,

ohrožoval silniční provoz a sám

sebe, bylo strážníky zajištěno

jeho lékařské ošetření a na do-

poručení lékaře byl následně za-

jištěn jeho převoz na protialko-

holní záchytnou stanici. Jeho

přestupkové jednání mělo dohru

v podobě uložené pokuty v blo-

kovém řízení.

� � � �

Bytovou kuchyňskou linku

neoprávněně uložila D. H. na ko-

munikaci ke kontejnerům na od-

padky. Své jednání žena omlou-

vala neznalostí zákonů a proble-

matiky s odvozem domovního

odpadu. Neznalostí zákona však

nelze omlouvat žádné protipráv-

ní jednání, proto strážník ženě

AKTUÁLNÍ INFORMACE
ZE SVODKY UDÁLOSTÍ

MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV
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za přestupek proti veřejnému po-

řádku uložil pokutu v blokovém

řízení. Pokutu žena ale odmítla

zaplatit, proto byl strážníkem její

přestupek písemně zpracován

a oznámen k projednání do Ko-

mise pro projednávání přestup-

ků Města Adamova.

� � � �

Podivně se chovající nezná-

mý muž pozoroval na Ptačině

v pozdních odpoledních hodi-

nách hrající si děti u panelového

domu. Na jeho počínání strážní-

ky telefonicky upozornila všíma-

vá občanka města. Zasahující

strážníci od dětí a občanů zjistili,

že muž s úchylnými sklony ob-

nažoval svoje přirození před dět-

mi hrajícími si na pískovišti. U pa-

nelového domu již nebyl, ale rych-

le provedeným zákrokem stráž-

níků byl nalezen a zadržen na

lesní cestě vedoucí k místnímu

hřbitovu. Zadržený I. H. ze Slo-

venské republiky své protipráv-

ní jednání popíral, ale byl obča-

ny města identifikován. Protože

vzniklo důvodné podezření, že

se muž dopustil trestného činu,

byl předveden na služebnu MP

Adamov a předán přivolané Poli-

cii ČR.

� � � �

Letáky s inzerátem vylepoval

v rozporu s obecně závaznou

vyhláškou města L. Č. na slou-

py veřejného osvětlení, přičemž

byl hlídkujícím strážníkem při-

stižen. Muž se snažil zapírat,

ale byl strážníkem z přestupku

usvědčen. Neoprávněně vyle-

pené letáky musel odstranit a ne-

unikl ani pokutě v blokovém ří-

zení.

� � � �

Cestu na nádraží ČD si zkra-

coval 36letý muž po stráni při-

lehlé k drážnímu tělesu, přitom

klopýtl, upadl a zřítil se do kole-

jiště. Ležícího muže v kolejišti

objevil výpravčí ČD, který přivo-

lal strážníka. Zjevně otřesené-

mu a zraněnému muži strážník

poskytl první pomoc a zajistil je-

ho odvoz do nemocnice rychlou

lékařskou záchrannou službou.

Mrtvého psa a v něm zapích-

nuté injekční jehly s injekčními

stříkačkami nalezla správcová

muzea v lese poblíž huti Františ-

ka. Hrůzný nález oznámila stráž-

níkovi, který na místě zjistil, že

byl pes usmrcen neznámou che-

mickou látkou neznámým pa-

chatelem. Strážník místo činu

zajistil a bezdůvodné usmrcení

psa v rozporu se zákonem na

ochranu zvířat proti týrání ozná-

mil Policii ČR. Po ohledání místa

policisty byl z hygienických dů-

vodů zajištěn odvoz mrtvého psa

asanační službou. Podezření

z trestného činu spáchaného za-

tím neznámým pachatelem je

v šetření Policie ČR. Při výkonu

služby se strážníci městské po-

licie setkávají s ledasčím, ale ta-

kovýmto zavrženíhodným způ-

sobem usmrcený pes „člově-

kem“ je docela „silná káva“.

 Robert Nedorost
vedoucí strážník MP Adamov
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Na letošní rok připadá 155. vý-

ročí narození a 105. výročí úmr-

tí hudebního skladatele Zdeňka

Fibicha. Narodil se v myslivně

nedaleko vesničky Všebořice

blízko Zruče v Posázaví 21. 12.

1850. Jeho otec Jan Fibich byl

lesmistrem, později lesním ra-

dou knížete Auersperga. Matka

Marie, rozená Römischová, by-

la dcerou malého továrníka

z Vídně. Měla ráda hudbu a také

její příbuzní byli významnými hu-

debníky nebo hudebními peda-

gogy.

Malý Zdeněk měl rád příro-

du, oblíbil si literaturu, malířství,

hudbu a zpěv. Devět let žil upro-

střed lesů, potom ho matka po-

slala k rodičům do Vídně, kde na-

vštěvoval privátní akademické

gymnázium. Po třech letech se

stal žákem malostranského gym-

názia v Praze. Byl svědkem éry

Prozatímního divadla, zahájení

činnosti pěveckého sboru Hla-

hol a Umělecké besedy. Krátký

čas byli žákem hudebního ústa-

vu Bedřicha Smetany. V té době

složil několik hudebních skladeb,

z nichž Jaro (Op. I) vyšlo tiskem.

V roce 1865, v patnácti letech,

vystoupil jako skladatel a dirigent

v Chrudimi při uvedení své sym-

fonie Es-dur. Nadějný skladatel

odešel do Lipska studovat kon-

zervatoř. Dva roky na to pokra-

čuje ve studiu v Paříži a posled-

ní rok dokončil v Mannheimu.

V únoru 1873 se Zdeněk Fi-

bich oženil s Růženou Hanušo-

vou, nejmladší dcerou mlynáře

z Jilemnice, sestrou znamenité

altistky Prozatímního divadla

Betty Hanušové. V září téhož ro-

ku přijal zaměstnání ve Vilně

v Litvě. Stal se profesorem hud-

by a zpěvu na střední škole. Zde

mu ale osud nepřál. Mladé rodi-

ně se brzy narodila dvojčata.

Zdeněk Fibich a jeho vztah k Adamovu

Chlapec však hned po narození

zemřel a žena onemocněla. Její

nejstarší sestra, která ji přijela

ošetřovat, se brzy roznemohla

a zemřela. Fibichovi se stěhují

do Prahy, ale jeho žena zane-

dlouho (1874) umírá. Ještě před

smrtí vyslovila přání, aby si Zde-

něk vzal za manželku její sestru

Betty a společně vychovávali

dceru Elsu. Vzali se v roce 1875,

v roce 1876 však dvouletá Elsa

umírá. Spolu měli syna Richar-

da, narozeného v roce 1876, je-

hož potomci žijí dodnes.

Skladatel žil a působil v Pra-

ze jako soukromý učitel hudby,

tři roky byl kapelníkem Proza-

tímního divadla a krátkou dobu

i dramaturgem Národního diva-

dla. Byl jmenován členem Čes-

ké akademie.

A jaký byl vztah Zdeňka Fibi-

cha k Adamovu? Jezdil sem za

svými rodiči, kteří zde žili od roku

1880 na odpočinku v pronajatém

domě č.p. 68 (U Salitrníků, poz-

ději Vítků) – dnes v blízkosti to-

hoto místa stojí socha Rudoar-

mějce. Skladatel se rád prochá-

zel po Adamově a jeho okolí. Rád

také maloval – zachoval se ob-

rázek domku, kde bydleli jeho

rodiče. Tento obrázek visel na

zdi pokoje v jeho rodném domě,

bývalé všebořické myslivně, kde

bylo a snad ještě je skladatelovo

muzeum. Zachoval se též obrá-

zek s Novým hradem a Hrad-

ským tunelem.

Dne 2. prosince 1882 umírá

Fibichův otec a je pohřben za

velké účasti adamovských ob-

čanů na místním hřbitově. Hrob

již zavál čas, pouze tabulka na

bráně hřbitova připomíná, že zde

byl hrob skladatelova otce. Fibi-

chova matka se v roce 1883 od-

stěhovala za svou ovdovělou

dcerou Marií Listeovou do Lul-

če, kde pak v letech 1891 a 1893

obě zemřely a byly pochovány

na místním hřbitově. Pamětní

deska je na zdi kostela.

Zdeněk Fibich složil 625 dra-

matických, melodramatických,

symfonických a komorních skla-

deb. Z oper je to Bukovín, Bla-

ník, Nevěsta messinská, Námlu-

vy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt

Hippodamie, Bouře, Hedy, Šárka,

Helga a jako poslední Pád Arku-

na. Světového úspěchu dosáhla

skladba Poem.

Posledních osm let se Fibich

citově sblížil se svou bývalou

žačkou Anežkou Schulzovou,

která se stala spolupracovnicí

a libretistkou jeho oper. Zemřel

15.října 1900 v Praze ve věku

50 let. Pochován byl na Vyše-

hradě. Jeho žena Betty ho pře-

žila o půl roku. Anežka Schulzo-

vá, která o něm napsala knihu,

ho přežila o pět let.

Zdeněk Fibich patří mezi naše

nejvýznamnější hudební sklada-

tele. Neměli bychom zapomínat,

že znal Adamov, pobýval zde

a miloval náš kraj.

 Ing. Miroslava Kejíková

DOVOLENÁ 2005
Připomínáme, že do 10. září 2005 můžete do MKS Adamov doručit fotografie z vaší

letošní dovolené a zapojit se tak do soutěže o nejzajímavější snímek z letošní dovolené.
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Tibet – kouzelné slůvko, jež

v naší hlavě roztočí kolotoč nej-
různějších představ. Země ve-

lehor, věčného ledu a sněhu,

pustých náhorních plání, tajem-

ných klášterů a osobitých, zvlášt-

ních lidí. Země plná mystického
kouzla. Tam někde, ztraceno

vysoko v horách, v překrásném

údolí, leží bájné Šangri-la, místo

věčného tichého štěstí. Vzdále-

sousedů. Přesto však Tibe	ané

dokázali tyto cizí impulsy, pře-
vážně buddhistické povahy,

vstřebat, spojit se svou kulturní

tradicí a vytvořit tak ojedinělou

tibetskou civilizaci, která pod-

statně zasáhla do utváření du-
chovního a uměleckého života

velké části vnitřní Asie: Ladaku,

Mongolska, Burjatska, Sikkimu,

Bhútánu, Nepálu.

Zdeněk Thoma
Narozen 2. září 1938 v Pra-

ze. Fotograf, publicista, cestova-
tel, dobrodruh. Člen Asociace fo-
tografů a Syndikátu novinářů ČR.
Jeho velkou láskou se po téměř
roční cestě autostopem do Ja-
ponska v roce l970 stala Asie,
čarokrásný kontinent plný živo-
ta a fascinujících protikladů. Tam
objevil cenu lidského úsměvu,
často na pozadí nelehkého život-
ního údělu. Hledáčkem svých
Pentaxů nahlíží do života lidí, ale
zajímá ho i krajina a kultura, kte-
rá utváří jejich životní styl.

V sedmadvaceti zemích Asie,
hlavně v Japonsku, Číně, Tibe-
tu, Nepálu, Indii strávil přes sedm
let života. Napsal tři cestopisy:
Toulky po Japonsku (1980, II.
vyd. 1987), Země bohů a démo-
nů (1985), Putování k posvátné
hoře Kailás (1997). Je autorem
fotografií v obrazových publika-
cích Čína (1991), Umění japon-
ských zahrad (franc., něm. 1981,
angl. 1988, přeprac. vydání čes-
ky a něm. 1996, II. vyd. 1998),
Ikebana, bonsai (1992), Nepál –
království pod Himálajem (1996
– získala ocenění jako nejkrás-
nější česká kniha roku). Dále je
spoluautorem publikací Svět tibet-
ského buddhismu (1996) a Pří-
běh čaje (2002). K posledním au-
torským pracím patří fotografic-
ký cestopis Japonská mozaika
a výpravná publikace Česko .
Jeho sedm souborů fotografií
(např. Kouzlo japonských za-
hrad, Doteky himálajského vět-
ru, Zahrady tichého mámení,
Lidé z Filipín atd.) bylo v posled-
ních 30 letech vystaveno ve více
než 70 galeriích a muzeích v ČR,
Slovensku, Polsku, Rakousku,
Japonsku. Fotografuje fotoapa-
ráty japonské firmy Pentax Co.:
modely Pentax LX, 645, 67 s ob-
jektivy od 24 mm do 200 mm.

Pozvání
Věřím, že představení výsta-

vy i autora vás natolik zaujalo,
že si přijdete výstavu od 11. do
20. září prohlédnout. Zveme vás
i na vernisáž, která se uskuteč-
ní 11. září 2005 v 16 hodin, kdy
se budete moci osobně setkat
s autorem.
S použitím materiálů Z. Thomy

připravil Jaroslav Budiš

Lhasa – pohled na palác Potála

Pozvánka na výstavu
DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU

né, nedostupné. Kdo z nás by
nechtěl alespoň na chvíli hodit za

hlavu každodenní shon naší pře-

technizované civilizace a v prů-

zračném vzduchu, obklopen vel-

kolepou kulisou himálajských
velikánů, zažívat nejen nádher-

hlavním záměrem bylo ukázat
podivuhodný svět tibetského

buddhismu ve dvou rovinách:

zachytit nejen historický vývoj

uměleckých památek, architek-

turu klášterů a chrámů, sochy,
kultovní předměty, ale i podivu-

Výstava fotografií

DOTEKY HIMÁLAJ-

SKÉHO VĚTRU je vý-

sledkem šesti dlouho-
dobých cest Zdeňka

Thomy do himálajské

oblasti v letech 1991 až

1998. Cestoval všemi

možnými dopravními
prostředky, nejčastěji

však pěšky, a obtížen

několika kamerami pro-

nikl i do málo známých

či těžko dostupných

končin Himálaje. Jeho

ná dobrodružství, ale

najít i vytoužený klid
a mír...

„Nech	 jsou všechny

bytosti š	astné“, zazní-

vá buddhistická rituál-

ní formule z úst unave-
ného poutníka, když po

namáhavém výstupu

hledí dolů do kraje. Už

více než tisíc let je život

Tibe	anů zcela pod vli-
vem buddhistického

náboženství šířeného

od 7.století indickými

učiteli. Vzhledem ke své poloze
na rozhraní dvou výrazně odliš-

ných světových kultur, čínské

a indické, byl Tibet v průběhu

svého historického vývoje vysta-

ven mnoha duchovním a nábo-
ženským vlivům svých mocných

hodnou krajinu, kudy se buddhis-
mus šířil, současný život mnichů

i běžný život obyvatel těchto ob-

lastí. Výstava přináší svědectví

o současném stavu tibetského

buddhismu dva a půl tisíce let po
Buddhovi.

Tigce – zahájení slavnosti Tigce Gustur
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vé se členové kroužku – stálí,

ale i případní noví zájemci, se-

jdou v úterý 13. září 2005 v 9.00
hodin. Kroužek vede p. Burget.

Jóga – první schůzka, na kte-

ré bude upřesněn termín cviče-

ní jógy, se koná v úterý 20. září
2005 v 18.30 hodin. Cvičení

vede pí. Blažková.

Mateřské centrum Adámek
pracuje pod MKS Adamov již

2 roky. Proto máte-li zájem se

setkávat při hrách, ale i jiné čin-

nosti s ostatními maminkami

a jejich dětmi, předávat si svoje

zkušenosti a nápady, přij�te me-

zi ně. První schůzka se koná

14. září ve středu v 9.30 hodin.

A co jsme pro vás
připravili na září...
11. 9. v 17.00 hodin v salonku

MKS – Biblická hodina
22. 9. v  9.15 hodin v sále MKS –

Dopoledne s pohádkou (Tetiny

– Podzim)

22. 9. v 16.00 hodin v sále MKS

– Setkání nových prvňáčků
29. 9. v  9.00 hodin z Adamova

III – Další výlet Lesnickým Sla-
vínem – průvodce ing. Truhlář

(autor knihy Památníky adamov-

ských lesů)

ZPRÁVY A POZVÁNÍ
NA AKCE MKS ADAMOV

Po prázdninové přestávce

přicházíme opět s pozváním do

Městského kulturního střediska

a do knihovny. Ta byla z důvodu

provádění pravidelné revize kni-

hovního fondu letos uzavřena po

celou dobu prázdnin. A i tak měly

knihovnice a jejich dvě pomocni-

ce – brigádnice hlavu plnou sta-

rostí, aby byla revize provedena

včas. Všechno se zvládlo včet-

ně generálních úklidů a už dnes

se všichni pracovníci Městské-

ho kulturního střediska v Ada-

mově těší na setkání s Vámi.

Kulturní středisko vás zve

tímto nejen na jednotlivé akce a

zájezdy, které pro vás připravi-

lo, ale také k pravidelným aktivi-

tám, které po prázdninách opět

zahajují provoz.

Jazykové kurzy –podle zá-

jmu budou zahájeny kurzy ang-
ličtiny, němčiny, ruštiny a ital-
štiny. Podmínkou je 8 zájemců

o jednotlivé kurzy, které budou

rozdělely při informativní schůz-

ce, která se koná v pondělí

12. září 2005 v 18 hodin v MKS.
Pokud se schůzky nemůžete

zúčastnit, podáme vám bližší in-

formace na tel. čísle 516446590.

Zpívání pro radost – popr-

� Prodám družstevní byt 2 + 1

v Adamově, Družstevní ul., dob-

rý stav, volný k 1.12.2005. Mož-

no přikoupit garáž 200 m od bytu.

Tel. 602 200 165.

� Koupím, př. pronajmu, chatku,

hájenku nebo domek v okolí

Brna, s elektřinou, vodou a kou-

pelnou. Samotka by potěšila.

Nabídněte SMS zprávou na t.č.

608 078 743.

� Hledám garáž na Horce do

pronájmu na období 11/05 – 3/06.

Tel. 723 474 763, 606 750 346.

� Provádíme montáž topení, do-

movních odpadů, rozvodů vody,

čištění odpadů, prohlídky kame-

rou. Milan Šmíd - tel. 604 404 211.

� Prodám ledničku Calex 120 l

za 2000 Kč a mrazničku Calex

50 l za 2000 Kč, velmi zachova-

lé. Tel. 516 518 305, 737 824 316.

� Pronajmu byt 2 + 1 v Adamově

na ulici Komenského 317. Tel 603

350 978.

� Koupím byt 2 + 1 v Adamově

v osobním vlastnictví s balkónem,

3., 4., 5. podlaží. Nejlépe cihlový.

Tel. 775 104 810, 608 401 392

� Prodám garáž v Adamově na

Ptačině. Zájemci mohou volat ve

večerních hodinách č.t. 732 347

448. Zn: Nejvyšší nabídce

Poděkování
Děkuji všem přátelům a zná-

mým, kteří se přišli naposledy

rozloučit s mým manželem pa-

nem Aloisem Machulou. Součas-

ně děkuji za květinové dary

a projevenou soustrast.

Manželka a celá rodina

Citát z Wagsterova slovníku
humoru a vtipu uvádí: „Rodiče
jsou zvláštní skupina lidí, která
se nejprve ze všech sil snaží na-
učit děti chodit a mluvit a pak je
nutí, aby seděly a byly zticha…“
Stejně by se ale dalo říct, že zá-
kazník je ten, kdo si vybírá
v obchodě nejkrásnější obal
a jakmile ho získá, snaží se ho
rozbalit a co nejdřív zahodit do
popelnice a tak dále. Tyto a další
podobné postřehy připomínají
jednu velmi starou pravdu: „Člo-
věk nejvíc miluje to, nač se těší.
Jakmile toho dosáhne, jeho lás-
ka vyhasíná.“ Nejlepším recep-
tem tedy, jak neztratit lásku ke

svým blízkým je: najít si vždy
důvod, proč se na ně těšit….
Jestli to platí nejen o lidech, ale
i o práci a dalších životních a
nebo „školních“ úkolech, to už
posu�me sami.          Jiří Kaňa

SLOVA PRO POVBUZENÍ

AUTOŠKOLA
PERNICA KOTVRDOVICE
oznamuje zájemcům o kurz autoškoly,

že bude v Adamově zahájen v září 2005.

Zájemci si mohou vyzvednout přihlášky

v MKS Adamov. Tel. 516 446 590, 516 417 888
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Adamovský zpravodaj – vydává Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje Kulturně informační

komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, PhDr. V. Grolich, Mgr. M. Kučera, L. Vrožinová, L. Poslušná, J. Králíčková. Odpovědný

pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 446 067, e-mail hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla

18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Nevyžádané

materiály se nevracejí. Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk : Reprocentrum, a.s., Bezručova 29, 678 01Blansko.

18. 9. MDB – MY FAIR LADY
ZE ZELŇÁKU

cena zájezdu 410/220 Kč

8. 10. Praha – Muzikály
JEKYLL A HYDE,
MISS SAIGON a
TŘI MUŠKETÝŘI

cena zájezdu asi 750 Kč

13. 10. Rondo – CHAMPIONS
ON ICE

– krasobruslařské vystoupení

umělců z celého světa

cena zájezdu: 720 Kč

17. 10. Reduta – TERASA
– komedie v hlavní roli se Zuza-

nou Slavíkovou (návštěva zrekon-

struovaných prostor divadla Reduta)

cena zájezdu: 230/180 Kč

22.10. JD – KORZÁR – balet

cena zájezdu: 310/240 Kč

1. 11. KC Brno – KONCERT
HANY HEGEROVÉ

cena zájezdu: 520 Kč

Také nabídka zájezdů do di-

vadla bude průběžně doplňová-

na. Sledujte proto v průběhu
měsíce výlepové plochy, kde na

plakátech najdete aktuální infor-
mace. Přislíbeny máme vstu-

penky na koncert Hradiš	anu, na

nové pohádkové představení pro
děti do divadla Radost v Brně,

do G-Studia na pořad Xaver kafé
– s Lubošem Xaverem Veselým

a jeho hosty, do MDB na před-

stavení Oliver a Kdyby tisíc kla-
rinetů ad.

Na říjen připravujeme:
5. 10. v 17.30 hodin – Besedu se

spisovatelkou Simonou Monyo-

vou

7. 10. – Zájezd na Veletrh senio-

rů do Prahy, Výstavu fotografií

k soutěži Dovolená 2005, Výsta-

vu prací L. Nečase a S. Kaly,

Koncert Vinařských romantiků

(Z. Šmukař, Z. Junák ad.)

Knihovna
Její provoz bude zahájen ve

čtvrtek 1. září 2005. Provozní

doba zůstává beze změny.

Knihovnu můžete navštívit vždy

v pondělí a ve čtvrtek od 10 do

12 a od 13 do 18 hodin, ve středu

potom od 10 do 12 a od 13 do 16

hodin. K dispozici je vám připoje-

ní na internet a skener.

Od příštího čísla zpravodaje

vás budeme pravidelně informo-

vat o knižních novinkách, které

v knihovně najdete.

Kluby důchodců
Klub důchodců v Adamově I

zahajuje svoji činnost již ve
středu 31. srpna 2005.

Členové klubu důchodců

v Adamově III se sejdou poprvé

v pondělí 5. září 2005.
Pokud máte zájem o práci

v klubech důchodců v našem

městě, stačí navštívit některou

 Pozvání do divadla
z pravidelných (pondělních

v Adamově III a středečních

v Adamově I) schůzek. Zde vás

členové výboru seznámí s nápl-

ní pravidelných setkání a plánem

činnosti na příslušné období.

Historicko vlastivědný
kroužek
vás pozve na další ze série vý-

stav v neděli 11. září 2005, kdy
svoje fotografie představí Zde-
něk Thoma.

Fotografie J. Kratochvíla je z představení Městského divadla Brno
„Kdyby tisíc klarinetů“.  V konkurzu na dětské role opět uspěla Tere-
zie Jurnečková z Adamova, kterou na fotografii vidíte spolu s jejími
hereckými kolegy. Přejeme Terezce hodně úspěchů „na prknech,
která znamenají svět“.

Penzion
u kamenného kola

přijme
pracovnici na pozici

kuchař–číšník.
Nástup ihned.

Možnost i na  HPP.
Kontakt Pokorná

Po – Pá 8.00 – 16.00.
Tel. 516 446 321


