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Do Lukáše, kde chceš, ruce měj
a po Lukáši za ňadry se hřej!
Z Podkrkonoší

ZPRÁVY Z RADNICE
84. zasedání rady města
Rada města Adamova schválila text oznámení zadávacího
řízení – vyhlášení veřejné soutěže „Nakládání s komunálním
odpadem“, které bude umístěno
na Centrální adrese, s tím, že
v bodu 10 budou uvedeny dílčí
kriteria takto:
a) Celková výhodnost návrhu
smlouvy o dílo 50 %
b) Nabídková cena 35 %
c) Technologické řešení zajištění služeb 15 %.
86. zasedání rady města
Rada města Adamova neschválila provedení překopů komunikace na ulici Osvobození dle předložené projektové dokumentace
zpracované firmou Kovoprojekta
Brno a.s. a požaduje zmenšení
počtu překopů na dva.
Rada města Adamova schválila text zadávací dokumentace pro
veřejnou zakázku „Nakládání
s komunálním odpadem“.
Rada města Adamova projednala Notářskou zástavní smlouvu
mezi Městem Adamov a Státním
fondem životního prostředí České
republiky a doporučuje ji Zastupitelstvu města Adamova ke schválení.
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit žádost o poskytnutí
úvěru na opravy a modernizaci
bytů ze SFRB v maximální výši
3 mil. Kč s tím, že tento úvěr může
být zajištěn zástavní smlouvou
k pohledávkám.
Ze 16. zasedání zastupitelstva
města
– Od 1. 7. 2005 byla městská autobusová doprava v Adamově začleněna do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
Zakoupení
měsíčních
a čtvrtletních jízdenek je možné
na České poště, v Městském kulturním středisku Adamov a v předprodeji Českých drah. Jednorázové jízdenky můžete zakoupit přímo v autobuse a je nutno je označit. Bližší informace jsou k dispozici na Městském úřadě v Adamově
– pí. Kalousková nebo místostarostka PaedDr. Věra Hlavsová.
– Zastupitelstvo města Adamova
projednalo loňské hospodaření
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města a vyjádřilo s ním souhlas,
a to bez výhrad.
– Byl schválen dodatek č. 1 k Pravidlům pro udělování finančních
darů pro přímou podporu sportu
a tělovýchovy v Adamově, kterým
upřesňuje a mění podmínky pro
bodové hodnocení jednotlivých
posuzovaných činností. Celý text
bude zveřejněn na webu města.
(www.adamov.cz)
– Schváleny byly Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Adamova s TJ Sokol Adamov
(53.600 Kč), s TJ Spartak Adamov
(171.400 Kč) a s Charitou Blansko pro provoz Zlaté zastávky
(30.000 Kč).
– Schválena byla smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na
část pozemku parc. č. 533/16
v k.ú. Adamov, obec Adamov na
ulici Družstevní 10 a 11, pro výstavbu lodžií.
– Schválena byla kupní smlouva
s panem Janem Pelanem, Brno,
na prodej pozemku parc. č. 181/5
o výměře 485 m2 druhu pozemku
zahrada v k.ú. Adamov, obec Adamov, dle geometrického plánu
č. plánu 469-6/2005 ze dne 5. 2.
2005.
– Schválena byla kupní smlouva
mezi Jihomoravským krajem, se
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601
82 Brno, na koupi pozemku parc.
č. 399/15, ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Adamov, obec Adamov.
– Schválen byl překlenovací úvěr
ve výši 3 mil. Kč na dobu jednoho
roku a ZM ukládá Radě města Adamova vypsat výběrové řízení a vybrat financující ústav. Úvěr bude
čerpán na investiční akci “Rekonstrukce a modernizace soustavy
CZT Adamov“.
– Starostovi bylo uloženo zajistit
přípravu ekonomických podkladů
pro rekonstrukci ulice Fibichova,
projednat tuto rekonstrukci opětovně s JMP a.s. Brno. Do rekonstrukce Fibichovy ulice se město
pustí okamžitě na jaře zároveň
s pracemi Jihomoravských plynáren tak, aby silnice nebyla rozkopávána dvakrát. Obyvatelům části Kolonky tak bude splněn slib
daný před lety při rekonstrukci ulice Zahradní.
Miroslava Svědínková, DiS

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že
pokladna MěÚ Adamov bude v pondělí 31. 10. 2005 otevřena pouze do 16.00 hodin.

Rekonstrukce topení
Téměř přesně po roce od odkoupení tepelného hospodářství
Adastu společností Zásobování
teplem Adamov začala rekonstrukce centrálního systému zásobování teplem. Letos budou v rámci
první etapy stavby rekonstruovány rozvody a objektové předávací
stanice na Horce. V příštím roce,
během druhé etapy, budou rekonstruovány rozvody a předávací
stanice na Ptačině a zdroje tepla.
Celková výše investice bude cca
50 mil Kč, přičemž letos půjde
o částku cca 13 mil. Kč. Stavba je
z 30 % financována z dotace ze
Státního fondu životního prostředí, z 50 % z půjčky z téhož fondu,
která je úročena sazbou 1,5 %.
Zbylých 20 % bude město hradit
z úvěru od bankovního ústavu, na
který bude vypsáno výběrové řízení. Úvěr a půjčka se budou splácet z nájemného, které bude platit
provozovatel systému. Splátky jsou
navrženy tak, že po 12 letech bude celá rekonstrukce zaplacena.
V době psaní tohoto článku
jsou na nový systém napojeny
všechny objekty na Horce, vyjma
bytového domu Sadová 16, 18, 20.
O tom, že zařízení již funguje, svědčí dodávky teplé vody v již připojených objektech. V letošním roce
dojde ještě k připojení výše uvedeného bytového domu a k výměně potrubí od objektu Policie České republiky na Sadovou. Poté bude zrušen parovod z areálu Adastu na ulici Komenského. Zdrojem
tepla pro letošní topnou sezónu budou ještě stávající parní kotelny.
V současné době se připravuje úprava původního projektu rekonstrukce, která bude zahrnovat
připojení areálu závodu do systému centrálního zásobování teplem, s nímž se v původním projektu nepočítalo. Po dokončení rekonstrukce bude v Adamově moderní systém dodávek tepla s velmi efektivním a ekologickým provozem.
Ing. Jaroslav Bernášek

VÝZVA OBČANŮM
V průběhu let si někteří občané našeho města vytvořili v okolí svého
bydliště záhonky, zahrádky a zákoutí s posezením. Ve většině případů
se jedná o zábor obecního pozemku bez povolení.
Město Adamov má zájem o to, aby si občané mohli vytvářet takové
prostředí, které by jim vyhovovalo a zároveň zpříjemňovalo život. Všichni ale jistě pochopíte, že není možné provádět úpravy obecního pozemku živelně, bez vědomí příslušného odboru MěÚ Adamov.
Vzhledem k tomu, že máme zájem vše uvést do náležitého pořádku
a legalizovat všechny úpravy uzavřením řádné smlouvy, vyzýváme všechny občany, kteří dosud užívají pozemky bez smlouvy, aby se přihlásili
na MěÚ Adamov, odbor ekonomicko-majetkový a stavební, kancelář
správy majetku, nejpozději do 20. 10. 2005. Přihlásit se můžete rovněž
telefonicky na čísle telefonu 516 499 628 u paní Jany Kalouskové, kde
Vám budou také sděleny podrobné informace o uzavírání smluv na
užívání obecního pozemku za účelem zřízení zahrádky. Odbor EMS

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme:
2.9. Jaromír Kostelecký
81 rok, Komenského 19
12.9. Antonín Hnát
81 rok, Pod Horkou 13
16.9. František Večeřa
81 rok, Opletalova 26
17.9. Jaromír Zarboch
84 roky, Komenského 1
19.9. Marie Svítilová
84 roky, Komenského 1
23.9. Ing. Karel Hovorka
81 rok, Komenského 3
23.9. Anna Uhlířová
75 roků, Opletalova 28
29.9. Vlasta Pačovská
88 roků, Fibichova 33
29.9. Blažena Lišková
88 roků, Sadová 16
Blahopřejeme k sňatku:
20. 8. 2005
Petr Fárník – Lenka Němcová
Úmrtí:
21.6. Daniela Suková
roč. 1941, Tererova
24.6. Jiřina Puklová
roč. 1955, Komenského
26.6 Josef Pražák
roč. 1942, Osvobození
12.7. Alois Machula
roč. 1946, P. Jilemnického
22.7. Emilie Soldánová
roč. 1922, Tererova
30.7. Božena Vaňková
roč. 1917, Fibichova
8.8. Karel Litrbacký
roč. 1931, Pod Horkou
15.8. Anežka Hradecká
roč. 1915, Fibichova

‘ Na svatého Šimoniše,
přikluše k nám zima tiše. ‘
‘

Zelenou kdo má v říjnu oziminu, může se těšit na hostinu. ‘
‘ Na svatého Šimona a Judy,
přines kožich z půdy, a na svatou Barboru vohrň límec
nahoru. ‘
‘

Říjnové nebe plné hvězd má
rádo teplá kamna. ‘
‘ Říjen na jednom konci
ještě hřeje, ale na druhém již
mrazí. ‘

‘ Čím dříve opadá z révy listí,
tím úrodnější bude rok příští. ‘

AKTUÁLNÍ INFORMACE
ZE SVODKY UDÁLOSTÍ
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV
Při provádění hlídkové činnosti strážníci objevili na střeše bývalé jídelny ADASTU a.s. čtyři mladé
chlapce. Po výzvě strážníků mladíci střechu opustili a podali vysvětlení, že se na ní jenom opalovali a popíjeli pivo. Střechu sice
nepoškodili, ale požívání alkoholu museli vysvětlit na služebně MP,
protože dva z nich byli ve věku
pouhých 15 a 14 let. Starší a již
zletilí 19 a 18letí mladí muži pak
strážníkům přiznali, že pivo koupili
a těm mladším ho podali a umožnili konzumovat. Přestupek na
úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi, jehož se
dopustili, měl pro ně nepříjemnou
dohru v podobě vysokých blokových pokut.
V pozdních nočních hodinách
zpozorovala hlídka strážníků na
parkovišti mezi osobními vozidly
podezřele se pohybující tři muže.
Když strážníci ucítili v ovzduší zápach benzínu, bylo hned jasné,
proč muži parkoviště navštívili. Při
bližší kontrole parkoviště strážníci
nalezli pod vozidlem mužů schovanou plastovou nádobu s benzínem a zjistili vozidlo, z něhož byl
odcizen. Podezřelé R. O., R. V.
a T. J. z Brna strážníci zadrželi
a předali přivolané Policii ČR.
Na služebnu městské policie
bylo občankou města oznámeno,

že po ulici P. Jilemnického volně
pobíhá pes rasy ROTVAJLER bez
náhubku. Službu konající strážník
jeho 34letého majitele v místě bydliště nenalezl, proto psa za pomoci oznamovatelky v zájmu bezpečnosti obyvatel ulice odchytil,
převezl na služebnu MP a umístil
ho do psího kotce. O psa bylo
strážníky postaráno do doby, než
si ho majitel vyzvedl. Přestupek,
spáchaný porušením obecně závazné vyhlášky města, byl k nelibosti majitele psa projednán uložením pokuty v blokovém řízení.
Během pochůzky na ulici Sadová strážníci provedli kontrolu
totožnosti dvou mladíků z Brna,
kteří před pohostinstvím konzumovali pivo. Při kontrole vyšlo najevo,
že má jeden z chlapců pouze
17 let. Protože se chtěli vyhnout
problémům, pokusili se strážníkům
uprchnout. Byli ale chyceni a předvedeni na služebnu MP k podání
vysvětlení. Starší 18letý mladík
strážníkům přiznal, že pivo v pohostinství kupoval a venku ho dával svému mladšímu kamarádovi.
Přestupkové jednání mladíka bylo
nakonec strážníky uzavřeno uložením vysoké pokuty v blokovém
řízení.
Robert Nedorost
vedoucí strážník MP Adamov
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Městské kulturní středisko Adamov informuje...
V MĚSÍCI ŘÍJNU
VÁS ZVEME NA:
4.10. v 18.00 h do MDB
autobusový zájezd do MDB na
nový muzikál Oliver
5.10. v 17.30 h do MKS
besedu se spisovatelkou Simonou Monyovou, autorkou oblíbených knih pro ženy, spojenou
s prodejem knih a autogramiádou
6.10. do Prahy
Veletrh seniorů pořádaný organizací Život 90
(změna termínu)
7.10. v 16.10 h do Blanska
vystoupení Magdy Reifové v pořadu pro malé diváky „Majda
a František“ v blanenském kině.
Doprava autobusem zajištěna,
vstupenky do 4.–6. řady.
9.10. v 16.00 h do výst. síně
vernisáž výstavy Miroslava Netíka
13.10. v 19.00 h hala Rondo
Champion on Ice – vystoupení
krasobruslařských hvězd
17.10. v 19.00 h Reduta
autobusový zájezd do nově zrekonstruovaného divadla Reduta
na představení Terasa. Odjezd
autobusu: v 17.30 h z Horky
a 17.40 h z Ptačiny. Možnost individuální prohlídky znovuotevřených prostor.
19.10. v 9.15 h v MKS
Pohádkové dopoledne pro rodiče s dětmi a MŠ
21.10. v MKS
besedu s malířem a ilustrátorem
knih A. Dudkem určená pro žáky ZŠ Adamov Ronovská
22.10. v 18.00 h JD Brno
autobusový zájezd na balet Korzár
23.10. v 17.00 h v MKS
setkání zájemců o poznávání
Bible – Biblickou hodinu
23.10. v 19.00 h Brno
autobusový zájezd na koncert
Hradišanu
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Připravujeme zájezdy
do divadla a na koncerty:
4. října 2005 – muzikál Oliver
(změna termínu – 4.10. začátek
představení již v 18 h)
17. října 2005 – činohra Terasa
22. října 2005 –balet Korzár
23. října 2005 – koncert Hradišanu spojený s představením
nového CD pro děti
1. listopadu 2005 – Koncert Hany
Hegerové
10. listopadu 2005 –Terasa – divadlo Reduta (opakujeme pro
velký zájem)
27. listopadu 2005 – Kdyby tisíc klarinetů

ZVEME VÁS
DO MATEŘSKÉHO
CENTRA ADÁMEK
Pravidelné schůzky MC Adámek se budou v tomto školním
roce konat vždy ve čtvrtek od
9.15 hodin v salonku MKS.
Program na nejbližší období:
29. 9. – Tvoříme s modelínou
Přípravila maminka: Monika
Host: pí. Málková – astrologie,
horoskopy apod.
6. 10. – Vyrábíme z přírodnin
Připravila maminka: Lucie
12. 10. – mimořádně středa
Společné hraní
Host: MUDr. Tomaštíková
– zubní lékařka
20. 10. – Malujeme prstovými
barvami
Připravila maminka: Katka
27. 10. – Užíváme si podzimu
(vycházka, hry v přírodě)
Připravila maminka: Soňa
Kluby důchodců oznamují
termíny sběru starého papíru:
KD I – 6. října (čtvrtek)od 8.00
hodin v Adamově I
KD III – 11. října (úterý) od 8.00
hodin v Adamově II a III
Výbory klubů se obracejí na
spoluobčany se žádostí o pomoc
a spolupráci při zajištění těchto
sběrových akcí. Roztříděný
a svázaný sběr připravte v uvedeném termínu před své domy.
Děkuje výbor KD I a III.

TÝDEN KNIHOVEN
3.–7. ŘÍJNA 2005
Městská knihovna připravila
pro stávající i nové čtenáře a návštěvníky knihovny v rámci celostátní akce „Týden knihoven“:
– registraci nových čtenářů
v uvedeném týdnu zdarma
– besedu se spisovatelkou
S. Monyovou 5. října 2005
– výtvarnou soutěž na téma
„VEČERNÍČEK SLAVÍ 40. NAROZENINY“ (podmínky soutěže: do konce října 2005 doručit
do knihovny obrázek z oblíbeného Večerníčku na zadní straně označený jménem, příjmením,
adresou, věkem soutěžícího
a názvem obrázku)

NOVÉ KNIHY
V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ ADAMOV
Z tvorby českých autorů vybíráme:
Horáček M.: O české krvi otců
vlasti
Štětina J.: Vykradači hrobů
Pafko P.: Medicínmani a ti druzí
Viewegh M.: Lekce tvůrčího psaní
Dětem pro radost a poučení:
Schuster G.: 1000 dívčích otázek
Šrut P.: Bob a Bobek na cestách
Vovsová A.: Josef a Ly
Z naučné literatury doporučujeme:
Rystonová I.: Byliny na revmatismus
Bidat E.: Alergie u dětí
Eames A.: Orient expres Londýn-Bagdád
Dějiny sjednocené Evropy
Rodiče potěší:
Kejvalová L.: Výživa dětí od A do Z
Šrámková M.: Rukově rodiče
malého školáka
Jarolímková S.: Aby zuby nebolely
Ženy ocení:
Bártů J. a K.: Rodinná pouta 1–3 díl
Roberts N.: Prvorozená
Deveraux J.: Stále––
Kubátová M.: Arcibáby
Tichá J.: Dospělí milenci nemlčí

Pozvánka na výstavu

něno probíhající 2. světovou válkou a v této době se také živil
jako ilustrátor, zejména knih pro
děti. Od roku 1946 se malíř prostřednictvím výstav pomalu, ale
jistě dostává do povědomí uměleckého světa jak doma, tak i v
zahraničí. V roce 1958 stál při
vzniku brněnské tvůrčí skupiny
Profil 58. Dnes, ve svých 85-ti
letech, má už na české výtvarné scéně svoje neochvějné místo.
Hlavními motivy jeho děl jsou
válka, zážitky z cest, příroda,
sport, mezilidské vztahy, láska,
lidské slabosti a poklesky, ale
také vlastní, mnohdy velmi absurdní sny. Kromě malby se
malíř věnoval vitrážím, art protisu, keramice a drobným plastikám. V roce 2000 byla Miroslavu Netíkovi udělena Cena města Brna za jeho celoživotní přínos výtvarnému umění.

OBRAZY MIROSLAVA NETÍKA
MKS, Historicko-vlastivědný
kroužek, připravil ve Společenském centru, ul. Komenského 6,
výstavu obrazů významného
brněnského výtvarníka Miroslava Netíka. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v neděli 9. října v 16.00 hodin.
Výstavu uvede PhDr. Nina
Dvořáková a PhDr. Jaroslav Budiš, v hudebním programu vystoupí pěvkyně Marie Sedláčková a klavírista František Kratochvíl. Výstavu můžete shlédnout
do 18. října od 13.00 do 17.00
hodin.
Malíř Miroslav Netík se narodil 5. září 1920 v Pekle nad Zdobnicí v Orlických horách. Když mu

bylo 5 let, jeho otec koupil dům
v Brně a s celou rodinou se tam
přestěhoval. Po ukončení základní školy nastoupil Miroslav Netík
na reálné gymnázium, které
však předčasně ukončil, a proti
vůli svého otce roku 1935 úspěšně absolvoval přijímací zkoušky na Veřejnou školu uměleckých řemesel v Brně. Díky vrozenému talentu, vytrvalosti, neustálé touze malovat a vynikajícím pedagogům se mu dostalo
kvalitního výtvarného vzdělání. Jeho výtvarné začátky jsou
spojeny se Spolkem výtvarných
umělců ALEŠ, jehož se stal
v roce 1943 členem. Mládí Miroslava Netíka bylo silně ovliv-

INZERCE
Provádíme montáž topení, domovních odpadů, rozvodů vody,
čištění odpadů, prohlídky kamerou. Milan Šmíd – tel. 604 404 211.
l Prodám zděnou garáž v Adamově – Ptačina. Tel. 721 430 515
po 18 hodině.
l Hledám byt 1 – 2 +1 v Adamově. Tel. 605 903 800.
l Prodám nebo pronajmu garáž
v Adamově I – Olšičkách, cena
dohodou. Informace na t.č. 516
446 113, 721 319 635.
l Prodám DB 4 + 1. Tel. 723 624
886.
l Prodám cihlovou garáž na Ptačině. El. 220/380V, 19 m2, cenu
nabídněte. Tel. 605 855 091.
l Pronajmu byt 2 + 1 v Adamově
na Ptačině. Tel. 516 447 131 po
19 hodině.
l Pronajmu garáž na ulici Plotní.
Tel. 721 013 629.
l Hledám garáž na Horce do pronájmu na období 11/05 – 3/06.
Tel. 723 474 763, 606 750 346.
l Prodej řadové panelové garáže v OV, Adamov, Fibichovatočna. Garáž i pozemek v OV.
Celková plocha 18 m2 + elektřina. Tel: 608/ 864 704 – volejte od
16.00 – do 20.00 hod.
l

Imaginární portrét
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Významné výročí
BOHUMIL KUBĚNA – 40. výročí úmrtí

Bohumil Kuběna se narodil
2. září 1889 v Jedovnicích. Vyučil se ve Vídni a do adamovského závodu nastoupil v roce 1912.
Pracoval na různých pracovištích, mimo jiné i na opravách lokomotiv. Když vypukla I. světová válka, musel narukovat. Dostal se do pevnosti Přemyšl
a později do zajetí. Byl transportován až do Turkestánu. Zde poznal místa jako Samarkand, Taškent, Bucharu, Krasnovodsk,
Baku. Začátkem roku 1917, když

si mohl volně nalézt zaměstnání,
se stal vedoucím přádelny příze a později ředitelem Domu rudých invalidů. Do vlasti – nové
čs. republiky, se vrátil až v roce
1921 a opět nastoupil do adamovského závodu. Později se
oženil a zůstal v Adamově natrvalo.
Bohumil Kuběna pracoval
dlouhá léta jako správce budov.
Z těch dob ho znají všichni, kteří
měli v té době tovární byty. Vzpomínají, jak se občas přišel nájemníků zeptat zda něco nepotřebují a snažil se nedostatky
v krátké době odstranit. V Adamově pracoval také nějaký čas
jako obecní tajemník a dlouhá
léta zastával funkci předsedy
místní školní rady. Celý život byl
oddán práci pro závod. Všechno vykonával rád, dobře a svědomitě. Fandil také mladým lidem.
Bohumil Kuběna se zasloužil
o rozvoj závodních knihoven
ROH v rámci okresu i kraje. Byl
členem závodní, okresní i krajské knihovní rady ROH. Když
v roce 1958 odešel do důchodu,
nastoupil jako hospodář na se-

kretariátě ZK a byl posledním
dobrovolným knihovníkem v odborářské knihovně. Věnoval se
sběratelství – sbíral známky
a staré mince. Zemřel 14. srpna
1965 a pochován je v Jedovnicích.
Miroslava Kejíková

Zájezd do
Polského Těšína
V sobotu 22. 10. 2005 je pořádán jednodenní zájezd. Zájemci se mohou přihlásit u p. Kostelecké, Komenského 19, Adamov,
nebo na t. č. 516 447 179. Cena
zájezdu 220 Kč, nutno uhradit při
přihlášení. Odjezd z Ptačiny ve
3.45 hod, z nám. Práce ve 4.00
hod. Cestovní pas nebo OP nutný!

Zájezd do
termálních lázní
v Dunajské Stredě
V sobotu 29. 10. 2005 je pořádán jednodenní zájezd do termálních lázní. Zájemci se mohou
přihlásit u p. Kostelecké, Komenského 19, Adamov, nebo na t. č.
516 447 179.
Cena zájezdu 230 Kč, nutno
zaplatit při přihlášení, vstupné si
hradí každý sám. Odjezd z nám.
Práce v 5.30 hod., z Ptačiny
v 5.45 hod. Cestovní pas nebo
OP nutný!

Slova pro povzbuzení
V době, kdy o mobilech neměli lidé ani tušení, se stalo, že
jedni manželé vdávali současně
své dvě dcery. Než si je ženichové odvedli k oltáři, nastalo
doma velké loučení. Maminka
plakala nejvíc. Jejich otec však
neutajil svoji velkou úlevu: „Berete mi sice dcery, ale vracíte mi
koupelnu a telefon…“ Tak tento
vtip kdysi koloval a možná, že to
byla i životní pravda.
Říká se o nás, že ještě než
stačíme vyřešit nějaký problém,
už o něm kolují aspoň tři vtipy.
A dokonce se i zdá, že jsme na
tuto naši schopnost i hrdí,
a díváme se trochu spatra na
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okolní národy, které podle nás
takový smysl pro humor nemají.
O prázdninách jsem ale zjistil, že
dobří a vtipní lidé jsou všude.
Jeden starý sedlák z vesničky
v horách severní Itálie mi vyprávěl, že ho zastavila policie zrovna, když jel autem po svatbě.
Nafoukal a tak se ho přísně ptali:
„Pane, vy jste pil?!“ On však se
pevně postavil a hrdě jim povídá: „Dobře popil, ale taky dobře
pojedl!!“ Pochopili. Znali ty vesnické svatby. Pokutu nedostal.
Jen musel dál pěšky.
Šastný ten, komu je humor
ne k posměchu, ale k potěšení.
JK

Vzpomínka
Dne 9. října uplyne 1 rok od
chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel, pan Štefan
Pagáč. Děkuji všem, kdo mu
spolu se mnou věnují tichou
vzpomínku. S láskou a úctou
manželka Hana Zachrová.

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN TJ SOKOL ADAMOV
školní rok 2005–2006
ZŠ Adamov I
Út 17.30 – 19.00 h, od 4. 9. 2005
Jóga – Miloslava Rejdová
St 18.00 – 20.00 h, od 7. 9. 2005
Muži – Josef Krátký
ZŠ Adamov III
Po 20.00 – 21.00 h od 12. 9. 2005
Ženy – Lenka Wellová
Út 17.00 – 18.30 h, od 6. 9. 2005
Věrná garda
Eliška Nováková
St 17.00 – 18.00 h, od 5.10. 2005
Rodiče a děti
Dagmar Hrubá
Čt 18.00 – 19.00 h, od 15. 9. 2005
Starší ženy
Marie Martincová

20.00 – 21.00 h
Ženy – Lenka Wellová
Zveme všechny ženy, které
mají zájem o cvičení na Sletu 2006
k nácviku skladby s názvem
LÉTO. Hudbu pro tuto skladbu
připravil Jiří Pavlica se souborem
Hradiš an.
Hala Adamov I
Út, Pá 19.30 – 21.30 h, od 6. 9.
2005
Muži – Miroslav Svědínek
Út 17.00 – 18.30 h, od 6. 9. 2005
Volejbal MIX
Ivana Halvová
Pá 18.00 – 19.30 h
Volejbal MIX

Po,St

17.00 – 18.30 h, od 5. 9.
2005
Malá kopaná
Petr Neuman
Út,Čt 18.30 – 19.30 h, od 6. 9.
2005
Košíková
Antonín Lukáš
Provoz sauny od 3. 10. 2005
Po 15.00 – 22.00 h
ženy
Út 15.00 – 22.00 h
muži
Soukromé saunování dle dohody. Bližší informace:
b. Nedorostek S., tel. 732 268 359;
b. Svědínek M., tel. 602 732 235
Přijte si s námi zacvičit!
Helena Kokrdová,
náčelnice TJ SOKOL Adamov

JUDO Adamov
informuje
V uplynulém školním roce se
adamovští judisté zúčastňovali
pravidelně regionálních soutěží.
Mezi největší úspěchy patřil postup Martina Novotného na MČR
v kategorii starších žáků.
Na medailová umístění dále
dosahovali Vojta Tyl, Leoš Daněk, Radka Kolmačková, Tomáš
Novotný a Mario Šafárik v kategorii mladších žáků a mezi benjamínky se neztratili ani Patrik
Bychler, Ondra Synek a Matěj
Potůček. Chtěli bychom pozvat
do našich řad nové zájemce
o judistický sport, aby se přišli
podívat na některý z tréninků,
které se budou konat ve středu
v tělocvičně ZŠ Komenského
vždy od 16.00 hodin. Jiří Tyl

Farní úřad
v Adamově oznamuje
Mše svatá za všechny naše
zemřelé se bude konat v úterý
1. 11. 2005 v 15.30 hodin v kostele, po ní světelný průvod na starý hřbitov a následně dušičková
pobožnost. Svíčky do průvodu
budou zajištěny.
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