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Po Martině – konec dřině.
přestala práce na poli

Z Čech

Zprávy ze schůzí Rady města Adamova
Dne 21. 9. radní projednali
a schválili pronájem zahrádky,
přidělili byt na ulici Komenského 6, neschválili prodloužení nájmu bytu na Opletalově ulici z důvodu neplacení nájemného, neschválili splátkový kalendář
s bývalou uživatelkou jiného bytu
a dluh na nájemném bude řešen
soudní cestou, schválili uzavření dohody o ukončení nájmu bytu s tím, že pokud dohoda nebude podepsána, nájemce obdrží
neprodleně výpově. Radní se
nezabývali pouze bytovou problematikou a schválili smlouvu
o úvěru ve výši 3 mil. Kč, jehož
přijetí schválilo zastupitelstvo,
souhlasili se stavbou garáže na
pozemku p.č. 458/217 a s napojením na místní komunikaci,
schválili cenu za poskytování
podkladů k budově bývalé mateřské školky na ulici Krátká 2
zájemcům o využití objektu, a to
ve výši vynaložených finančních
prostředků na pořízení kopií. Na
závěr doporučili komisi pro MAD
a LAD vyjmutí trasy k Samaře
z jízdního autobusového řádu.
Na schůzi dne 6. 10. radní
schválili podmínky pro splácení
dluhů pro neplatiče nájemného,
a to následovně: výše měsíčních
částek bude taková, aby celkový dluh na nájemném a plněních
poskytovaných s nájmem bytu
byl splacen do jednoho roku
u dluhů do 30.tis. Kč, do dvou let
u dluhů vyšších. Minimální výše
měsíční částky se stanovuje na
2 tis. Kč. Jedná se však obvykle
o dluhy nájemců, kteří již jsou
z bytu vypovězeni, proto doporučujeme všem nájemcům, aby
své povinnosti plnili včas a řádně, neplatiči nejsou tolerováni. To
vyplývá i z dalšího: na stejném
zasedání nebylo schváleno uzavření dohody o splátkovém kalendáři na dluh na nájemném, dluh
Město Adamov nabízí do pronájmu nově zrekonstruovaný byt 3+1 o celkové rozloze
81,7 m2 s předplaceným nájemným. Informace na t.č. 516
499 628 u paní Kalouskové.
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bude vymáhán právní cestou.
Rada města dále rozhodla a uložila jednateli firmy ADAVAK, aby
začátek stavby kanalizačního
sběrače na ulici Osvobození odsunul na jaro 2006 z důvodu, že
nebyla ukončena stavební řízení na jednotlivé přípojky. Mimo
jiné se jednalo a rozhodlo o zahájení procesu převodu obchodního podílu ve společnosti Zásobování teplem Adamov, s.r.o.
na Město Adamov, rada pověřila
starostu jednáním o koupi toho-

to obchodního podílu. Závěrem:
na Ptačině budeme mít veterinární ordinaci, protože rada
schválila pronájem nebytových
prostor MVDr. Jiřímu Bártovi.
I dárci krve se mohou radovat:
rada schválila poskytnutí finančního daru bezpříspěvkovým dárcům krve oceněných zlatou plaketou. Miroslava Svědínková,
DiS., tajemnice MěÚ

UPOZORNĚNÍ
Ve středu 30. 11. 2005
bude pokladna MěÚ
otevřena do 16.00 hod.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V sobotu dne 24. září 2005
proběhlo na Městském úřadě
vítání občánků. Do života byly
přivítány tyto děti:
12.4. Jan Reichl, Družstevní 5
3.5. Terezie Zouharová,
Petra Jilemnického 27
3.5. Tomáš Javora, Sadová 25
4.5. Zuzana Podaná,
Družstevní 6
27.5. Kateřina Harantová,
Tererova 3
3.6. Pavla Dvořáková,
Osvobození 12
5.6. Martin Dolníček,
Petra Jilemnického 14
10.6. Lea Pilitowská,
Petra Jilemnického 27
20.6. Zuzana Bučková,
Petra Jilemnického 21
21.6. Veronika Bočková,
Opletalova 38B
22.6. Adéla Prokešová, Údolní 5
23.6. Lucie Šebková, Sadová 20
28.6. Světlana Šalplachtová,
Komenského 3
29.6. Matyáš Polzer, Sadová 19
12.7. Kryštof Varaa,
Družstevní 9
18.7. Filip Havlíček, Sadová 23
29.7. Nikol Došková,
Komenského 17
Blahopřejeme:
2.10. Květoslava Hovorková,
82 roky, Opletalova 44
4.10. Marta Neveselá, 80 roků,
Fibichova 34
13.10. Věra Srnská, 82 roky,
Družstevní 2

13.10. Zdeňka Kopecká,
75 roků, P. Jilemnického 18
18.10. Vlasta Šlesingerová,
86 roků, Fibichova 5
18.10. Terezia Hlaváčová,
81 rok, P. Jilemnického 12
25.10. Jarmila Kozlová, 70 roků,
Sadová 27
26.10. Miroslav Konečný,
81 rok, Pod Horkou 3
28.10. Božena Vozdecká,
75 roků, Sadová 25
30.10. Libuše Hloušková,
70 roků, Opletalova 48
Blahopřejeme k sňatku:
8.10. Petr Neuman
Alena Buchtová
Úmrtí:
25.8. Leopold Wetter, roč. 1931,
Petra Jilemnického 14
30.8. Marie Kocmanová,
roč. 1917, Opletalova 32
8.9. František Kuja, roč. 1923,
Petra Jilemnického 27
24.9. Vlasta Stloukalová,
roč. 1939, Dvořákova 5
4.10. Aloisie Kuchařová,
roč. 1923, Mírová 8
7.10. Anna Kuncová, roč. 1922,
Fibichova 25
Upozorňujeme občany, že
mají možnost zdarma zveřejnit
oznámení o úmrtí svých blízkých v městském rozhlase. Podmínkou je podepsání souhlasu
s vyhlášením na předepsaném
tiskopise, který obdržíte na matrice nebo podatelně MěÚ.

Děti adamovským
seniorům
29. září 2005 proběhlo v místním Domě s pečovatelskou službou kulturní odpoledne ke Dni
seniorů, které pro klienty připravili
žáci a učitelé základní školy. Na
programu byl sborový i sólový zpěv,
recitace a taneční vystoupení. Hudební produkci zaštioval pan učitel Jiří Kratochvíl, recitační pásmo
paní učitelka Dalimila Hodaňová.
Pěveckého vystoupení se zúčastnilo 25 děvčat z 5., 6. a 7. tříd. Sólově zazpívala Terezie Jurnečková z 5. A a Adéla Grimová z 6. B
třídy. Pásmo, kde se střídaly básně a písně, trvalo čtyřicet minut.
Vystoupení žáků uzavřel společný tanec. Všichni účinkující sklidili
hlasitý potlesk a přislíbili, že podobné vystoupení brzy zopakují.
Paní vychovatelky Hana Lebišová a Dana Špicarová připravily 10.
října 2005 pro děti školní družiny
vycházku do Babic, která byla spojená s návštěvou léčebny dlouhodobě nemocných. Jejich přítomnost udělala pacientům velikou
radost, a proto přislíbili další návštěvu o Vánocích.
Třída IV. B pravidelně vystupuje s kulturním programem při příležitosti setkání jubilantů na Městském úřadě v Adamově. Prozatím
poslední literárně pěvecké vystoupení proběhlo 21. září 2005 a bylo
tematicky motivováno podzimem.
Cílem tohoto projektu bylo společné zamyšlení dětí nad tím, kdo
jsou senioři, jaké jsou jejich problémy, jak se k seniorům chovat
a jak jim také pomoci. Děti si uvědomily důležitost citové vazby mezi
všemi členy rodiny, zejména ohleduplnost a úctu vůči prarodičům.
Mgr. Monika Lacová

AKTUÁLNÍ INFORMACE
ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV
Občanka města podala strážníkovi oznámení na pana J. K., který jí v samoobsluze bezdůvodně
hrubým způsobem sprostě nadával a vyhrožoval ublížením na zdraví. Jeho protiprávní jednání bylo
potvrzeno výpověmi svědků, proto strážník podezřelého po předběžném podání vysvětlení předvedl na služebnu MP k sepsání protokolu o podaném vysvětlení, kde
se muž k protiprávnímu jednání
přiznal. Přestupek proti občanskému soužití byl strážníkem písemně
zpracován a oznámen k projednání do Komise pro projednávání přestupků Města Adamova.
Po ulici Sadová volně pobíhal
bez náhubku a svého pána malý
vyděšený pes. Protože nebyl opatřen psí známkou a na místě nebylo možné zjistit jeho vlastníka, byl
strážníky odchycen a umístěn do
psího kotce na služebně MP. Nález psa byl vyhlášen městským rozhlasem, ale ani po třech dnech se
o něho nikdo nepřihlásil. Strážníkům nezbylo nic jiného, než psa
umístit do psího útulku v Blansku.
Při provádění běžných kontrol
stánkových prodejců, strážníci zjistili čtyři trhovce, kteří neměli v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města zaplacený poplatek za
užívání veřejného prostranství.
Svým jednáním neoprávněně zabrali veřejné prostranství, čímž se
dopustili přestupku proti veřejnému pořádku. Strážníci proto trhovce po zásluze „odměnili“ blokovými pokutami.

Na ulici P. Jilemnického strážníci objevili u kontejnerů na odpadky neoprávněně odložený keramický klozet a dvoje dveře z bytového jádra. Provedeným šetřením zjistili, že ulici města takto „vyzdobila“ paní D. N., která se domnívala, že se tím ničeho nedopouští. Strážníci ženě uložili, aby
si zajistila odvoz odpadu na sběrný dvůr firmy GAMA J+P a za spáchání přestupku jí uložili pokutu
v blokovém řízení.
V odpoledních hodinách strážníkům telefonicky oznámila občanka města, že jí u domu odcizili dva
mladíci nákupní tašku s klíči od
bytu. Podezřelí chlapci ve věku 15
a 13 let odcizení tašky nejdřív popírali, ale nakonec se pod tíhou
důkazů k její krádeži přiznali. V tašce chlapci hledali nějaké cennosti, ale ty tam nebyly, proto ji nechali za garážemi u lesa, kde byla
strážníky nalezena a vrácena majitelce. Přestupek proti majetku byl
strážníky písemně zpracován
a oznámen k projednání do KPPP
Města Adamova.
Při provádění pochůzkové činnosti strážníci přistihli pana A. Š.
při neoprávněném vylepování plakátu na plakátovací plochy města.
Svým jednáním muž porušil obecně závaznou vyhlášku města, čímž
se dopustil přestupku. Již vylepené plakáty musel odstranit a taky
ho za spáchaní přestupku neminula pokuta v blokovém řízení.
Robert Nedorost
vedoucí strážník MP Adamov
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Městské kulturní středisko Adamov informuje...
Na měsíc listopad jsme pro Vás
připravili:
1. 11. Autobusový zájezd do Brna
na KONCERT HANY HEGEROVÉ
S ORCHESTREM PETRA MALÁSKA – Semilasso Brno
zač. ve 20.00 hodin, cena: 520 Kč
4. 11. Beseda o knihách pro MŠ
Jilemnického POHÁDKY Z VEČERNÍČKŮ – knihovna
zač. v 9.30 hodin, vstup volný
9. 11. Besedu s Dr. Hanou Kubešovou na téma NEMOCI PODZIMU A NĚCO MÁLO O PTAČÍ
CHŘIPCE – salonek MKS
zač. v 17.30 hodin, vstupné 15 Kč
10. 11. Dopoledne s pohádkou –
tentokrát s herci ze skupiny KAMARÁDI a jejich pořadem KAMARÁDI NA VÝLETĚ – sál MKS
zač. v 9.15 hodin, vstupné 20 Kč
10. 11. Autobusový zájezd do divadla Reduta – představení TERASA, Reduta Brno
zač. v 19.00 hodin, cena: 130 Kč
st., 180 Kč důch., 230 Kč dospělý
11. 11. Beseda o knihách pro MŠ
U Kostela POHÁDKY Z VEČERNÍČKŮ – knihovna
zač. v 9.15 hodin, vstup volný
13. 11. Vernisáž VÝSTAVY MILOŠE SLÁMY – SC Komenského
zač. v 16.00 hodin, vstup volný
20. 11. Setkání zájemců o poznávání Bible – BIBLICKÁ HODINA –
salonek MKS
zač. v 17.000 hodin, vstup volný
21. 11. Do REDUTY „zadním
vchodem“ – exkurze do zrekonstruovaných prostor brněnského
divadla Reduta
22. 11. ...TEČKA ZA VÝLETY
LESNICKÝM SLAVÍNEM – beseda s ing. Jiřím Truhlářem spojená
s prezentací filmu o prof. J. Opletalovi – salonek MKS
zač. v 17.30 hodin, vstupné 15 Kč
23. 11. JAK TO DOOPRAVDY BYLO… podvečer plný písniček a povídání s PAVLÍNOU FILIPOVSKOU A KARLEM ŠTĚDRÝM –
sál MKS
zač. v 17.30 hodin, vstupné 100 Kč

v

Výstavy
Ve dnech 31. 10. – 9. 11. budou
v MKS vystaveny fotografie zaslané do soutěže DOVOLENÁ 2005.
Stejně jako v předešlých letech
i letos rozhodnou o výherci letošního ročníku soutěže návštěvníci

výstavy. Třem fotografiím, které je
nejvíce zaujmou, mohou přidělit 3,
2 nebo 1 bod. Autor fotografie, která získá nejvíce bodů, obdrží věcnou výhru.
v Ve dnech 31. 10. – 9. 11. můžete v MKS navštívit ještě jednu menší výstavu. Kolekci vánočních ozdob vyráběných z korálek různých barev a tvarů vám představí paní Ludmila Skoupá z Bílovic nad Svitavou. Výstavu můžete navštívit v pracovních dnech
vždy od 13 do 17.30 hodin.

Poděkování
Výbory Klubů důchodců děkují všem obyvatelům města, kteří
podpořili sběrové akce v říjnu letošního roku.

Týden knihoven
Městská knihovna v Adamově
se zapojila do celostátní akce „Tý-

den knihoven“. V týdnu od 3. do
7. října 2005 nabídla novým čtenářům registraci zdarma. Této akce využilo celkem 16 nových čtenářů (5 dětí, 2 muži a 9 žen).
Příjemné bylo i setkání s brněnskou spisovatelkou románů pro
ženy Simonou Monyovou, která při
besedě představila svoji novou knihu Otcomilky.
Se zájmem se setkala i výtvarná soutěž POHÁDKY Z VEČERNÍČKŮ, kdy děti měly malovat nejoblíbenější postavičky, se kterými
se setkávají při své večerní pohádce. Práce, které do soutěže děti
zaslaly, můžete vidět v knihovně.

Mateřské centrum
Adámek
Pravidelné schůzky MC Adámek probíhají vždy ve čtvrtek od
9.15 hod. v salonku MKS. Program
na listopad najdete na plakátech.

Naučit se nový tanec zvládly úplně
všechny děti... ale přece nejlépe
se tancuje s maminkou...

Kurz výpočetní techniky
V současné době probíhá již
třetí kurz seznamování se základy práce na počítači, který byl určen začátečníkům. Pro ně, ale i pro
ostatní zájemce, připravujeme pokračovací kurz. Předpokládaný
termín zahájení kurzu: 2. polovina
listopadu 2005.
Náplň kurzu: náročnější práce
v text. editoru, internet, pošta, formuláře, prezentace, tabulkový procesor.
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a rozvoj fantazie (z hříbku se
dá udělat obličej,
z kapky kapr, ze
školních známek
obrázky...), přinesl i různé druhy
knih, např. leporela, prostorové
a zvukové knihy.
Děti si mohly zasoutěžit a hlasitý
projev byl vítán
jako další inspirace. Akce se všem
moc líbila a děti
si od Adolfa Dudka odnesly podpis na obrázku
nebo i na čele.

Nové knihy v městské
knihovně Adamov
Ze světové literatury doporučujeme:
Coelho P.: Záhir
Moníková L.: Fasáda
Brown D.: Digitální pevnost
Singer I.B.: Panství
Pro ženy vybíráme:
Obermeier S.: Šalamoun a královna ze Sáby
Fieldingová J.: Ztracená
Monyová S.: Otcomilky
Richesovy S. a V.: Frigidní ženy
Z naučné literatury jsme nakoupili:
Malina J.: Staroměstský orloj
Mathé I. a Špaček L.: Etiketa
Křivohlavý J.: O šastném manželství
Nitschová C.: Máma je nejlepší lék
Maierová C.: Lenosti...bu pozdravena!
Milovníkům detektivek nabízíme:
Jamesová P.D.:Povolání pro ženu
nevhodné
Parker R.B.: Tajemství zvídavé
slečny
Rottová I.: Záběr na klidnou tvář
Dětem pro poučení a zábavu:
Tanská N.: Co mi řekl semafor
Bešáková E.: Bára a Flíček mají
prázdniny
Nejznámější pohádky – učíme se
anglicky

V pátek 21. října 2005 se sešly
v sále MKS Adamov děti ze ZŠ
Adamov Ronovská na besedu s ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem. Příjemný mladý muž
je z Frenštátu pod Radhoštěm
a dětské knihy ilustruje již 14 let.
Pro časopis Sluníčko kreslí seriál
o holčičce Janičce, kterou především menší děti znají. Adolf Dudek
dětem vysvětlil jak, čím a na co se
dají malovat obrázky, ukázal své
práce z konzervatoře a podnítil
v dětech netradiční vnímání věcí

Tetiny z Brna a Povídání o podzimu

„Do divadla bez maminky“ jezdíme s MKS už dlouho,
tentokrát jsme se vypravili do Blanska, kde jsme se
setkali s herečkou Magdou Reifovou – Majdou a jejím kamarádem Františkem
6

Beseda se spisovatelkou Simonou
Monyovou v MKS Adamov při autogramiádě.

Na návštěvě s fotoaparátem na jedné ze schůzek
Mateřského centra Adámek

Ačkoliv počasí nám nepřeje, poutavému vyprávění
ing. Truhláře o jedné ze studánek v našem okolí nasloucháme pozorně

Pozvánka na výstavu
ZAHRADY DÁVNO PŘÍTOMNÉ
MILOŠ SLÁMA
– GRAFIKA, KRESBA
Historicko-vlastivědný kroužek,
připravil ve Společenském centru,
ul. Komenského 6, výstavu grafiky a kresby Miloše Slámy. Výstava
bude zahájena slavnostní vernisáží v neděli 13. listopadu v 16.00
hod. Výstavu uvede Petr Peňáz a
PhDr. Jaroslav Budiš, v hudebním
programu vystoupí Klára Šmahelová – bajan a Pavel Rajmic – housle. Výstavu můžete shlédnout do
22. 11. od 13.00 do 17.00 hod.
Doménou tvorby Miloše Slámy
se v posledních letech stává grafika. Oblíbil si především techniku
linorytu. V současném barevném

linorytu navázal na své předchozí
období černobílých grafik a kreseb, a to nejen tematicky. Jeho
zájem se nyní soustředí na téma
pronikání světla do prostoru na
hranici světa reálného a imaginárního. Barevné linoryty jsou tištěny
z jedné matrice tzv. odřezávanou
metodou. Všechny grafiky jsou tištěny vlastní rukou, u formátu většího jak A1 ručně, jinak na grafickém lisu. Bez rozdílu velikosti formátu se jedná o jedno- až šestnáctibarevné originální grafické listy. V roce 2005 byly jeho grafiky
zařazeny do putovní mezinárodní
výstavy předních evropských grafiků se zaměřením na lino.

Slova pro povzbuzení
Podle psychologů jsou prý jaro a podzim obdobím, kdy na lidi udeří
chmury a deprese. Už si nepamatuju proč, ale říkám si, musím to vědět?
Vybavuje se mi totiž jeden porevoluční rozhovor se známým psychologem. Postěžoval si, že v USA je velmi využívaná služba psychologů,
osobních i podnikových, zatímco u nás o ně až takový zájem není. A na
důkaz, že by to bylo potřeba, mně předložil malý test: „Stává se vám, že
najednou přestanete vnímat a na to máte pocit, jako byste se probudili?
Zapomínáte jména dobře známých lidí? Máte trhavý spánek?…“ A mnoho
podobných otázek. Zatrnulo mi. Skoro ve všech jsem se nějak poznal.
Do té doby bych něco takového bral skoro jako samozřejmost. Potom
však začal červíček pochybností hlodat a hlodal dlouho: „Co když nejsi
normální?“ A najednou člověk začal hledat problémy i tam, kde nebyly.
Po čase jsem přišel na to, že někdy je dobře svým problémům rozumět
a někdy je zase lepší se v nich prostě moc nešárat.
JK

Miloš Sláma se věnuje také tvorbě bibliofilií. Doposud vydal v omezeném nákladu několik titulů těchto vlastních knih – objektů, převážně s biblickou tematikou. Kromě volné grafické tvorby se v menší
míře věnuje i užitné grafice (např.
novoročenky pro Ministerstvo zdra-

votnictví, Evropské centrum pro demokracii, starostu města Žáru
nad Sázavou nebo zastupitelstvo
obce Polničky). Ilustračně doprovodil pět knih (např. Anthony de
Mello: O cestě; Cesta 2002, Helena Havlíčková: Dědictví; Votobia
2001– kniha ilustrovaná kolektivem
autorů byla předána arcibiskupem
Otčenáškem darem papeži Janu
Pavlu II. v Římě 2002) a velkou
Mapu historických památek města
Žáru nad Sázavou, 1999. Je autorem několika log, návrhu znaku
a praporu obce, stejně tak pamětních listin a medaile.
Z jeho prací pro veřejný prostor lze jmenovat výzdobu herny
na klinice dětí a mládeže Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady
v Praze (1993, kolektiv autorů), podíl na sochařské výzdobě pražské
ZOO v pavilonu Indonézská džungle. Svůj zájem koncentruje i do
oblasti sakrálních staveb. Autorsky realizoval výzdobu barokní fasády na faře Šatov (1992). V technice sgrafita osadil boží muka (Bohaté Málkovice, 2004; Bohdalice,
2005). Podílel se na úpravě liturgického prostoru v několika stavbách.
Miloš Sláma žije v Polničce
u Žáru nad Sázavou. Z okna svého ateliéru se dívá na dominantu
Českomoravské vysočiny, kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Pravidelně se představuje na samostatných i společných
výstavách a svými pracemi je zastoupen v našich i zahraničních
sbírkách. PhDr. Jaroslav Budiš
7

70 let studánky Ptačí svatyně
Na jejím místě byla původně r. 1924 zbudována tehdejším Školním statkem ornitologická stanice sloužící ochraně ptactva. Existence stanice se stala podnětem k založení studánky pod názvem
Ptačí svatyně. Podle svého návrhu ji vybudoval vlastními vynaloženými náklady prof. Josef Opletal, který ji 24. listopadu 1935 předal
do trvalé péče Školního lesního statku. Voda byla převedena ze
dvou pramenů ze vzdálenosti 150 m. Měla sloužit nejen jako pomník
věnovaný ptactvu, pro něž byl upraven jako napajedlo i koupaliště.
V r. 1998 byl památník se studánkou pietně upraven. Její zjednodušený jednoslovný název Ptačina se trvale uplatnil v pojmenování
nové čtvrti v Adamově III, budované od 50. let 20. století.
–vg–

Ptačí svatyně 1935–2005
Ptačí svatyně není jen registrovaným významným krajinným
prvkem, je i hojně navštěvovaným historickým centrem celé
adamovské městské části Ptačina. Z ornitologického hlediska
tady můžeme pozorovat celou
škálu druhů ptactva, zejména
sýkorovité, ale například i pěnkavu, červenku, střízlíka, přeletující krkavce či zimující hejna
hýlů. Zdaleka nejčastěji se zde
ale vyskytuje špaček vajglovitý.
Můžeme ho pozorovat po celých
tuctech všude v prostoru Ptačí
svatyně a hodně exemplářů se
tradičně povaluje zvláště v okolí
studánky a laviček. Lokalitu totiž
s oblibou navštěvují party mládeže z blízkého sídliště a po jejich odchodu bývá zem poseta
také plivanci, odpadky či žvýkačkami. S několika přírodovědci
v tomto prostoru pracujeme na
terénním výzkumu, proto jsme
se také rozhodli provádět průběžný úklid a třídění odpadků.
Dlouhodobě je naším cílem obnova celého prostoru podle původních plánů profesora Opletala. Při
své práci se nicméně setkáváme i s nepochopením, natřikráte
jsme stavěli krmítko, které však
vzápětí vždy někdo rozdupal.
8

V okolí Ptačí svatyně se v lesním porostu nachází několik nepovolených ohniš, která tvoří
skutečná ohniska znečišování
a poškozování. Zde se objevuje
nejvíce odpadků a nacházíme tu
otlučené, posprejované či opálené stromy. Velkým problémem
je, že omladina zde často konzumuje alkohol. Obyvatelé z blízkých bytovek by jistě mohli potvrdit kolikrát se už ztichlou noční Ptačinou rozléhaly ozvěny
hlučné zábavy, výbuchy petard,

opilecké skřeky a vulgární nadávky. Prázdné láhve jsou někdy odhazovány až do úctyhodných vzdáleností, ale častěji jsou
rozbíjeny o kmeny stromů či kameny. Alkoholem zaslepené party pak na ohništích nepálí jen
dřevo, v plamenech končí také
umělá hmota, alobal, nádoby od
sprejů či PET-lahve. Několikrát
navíc došlo i k amatérským pokusům tavit sklo.
Rostoucí počet případů znečišování a poškozování okolního lesa samozřejmě zaznamenávají také zaměstnanci ŠLP
Křtiny, a proto můžeme počítat s
častějšími kontrolními akcemi
Lesní stráže.
Mgr. Milan Berka

Významná výročí

NABÍDKA
společnosti Wüstenrot

JOSEFA MACHOVÁ – 115. VÝROČÍ NAROZENÍ

– stavební spoření „KAMARÁD“
pro děti do 15 let zdarma
/do 31. 12. 2005/
– hypotéční úvěry od 1. 10. 2005
bez poplatku za sjednání úvěru – úspora až 25 000 Kč
/do 30. 11. 2005/
– výhodné úvěry ze stavebního
spoření, zohledňující smlouvy
o stavebním spoření u jiných institucí
– „REVIT“ – překlenovací úvěr
pro bytová družstva a společenství vlastníků – 5,4%

Narodila se v Praze
na Vyšehradě 17. listopadu 1890. S Adamovem spojila svůj život
v roce 1910, kdy se sem
přestěhovala. O rok
později se provdala za
Františka Macha, dělníka firmy Ruston. Do roku 1914, kdy byl její muž
povolán na frontu, se jim narodily
dvě děti – Miroslav (1911) a Marie(1913). Koncem války její manžel padl a pro rodinu nastaly obtížné časy. Josefa Machová se
přesto zapojila do veřejné správy
obce. Hned v prvních volbách
v roce 1919 byla zvolena do obecního zastupitelstva a obecní rady.
Prvním naléhavým úkolem bylo
zajistit potraviny pro obyvatelstvo.
Byla velmi šikovná, dovedla se postavit ke každé práci – vařila jídlo
pro děti, hrála divadlo, byla cvičitelkou v DTJ, byla delegátkou ustavujícího sjezdu KSČ. O rok později se jí narodil syn Zdeněk (Duda).
V roce 1927 se poznala s učitelkou Růženou Hudcovou a jejím
budoucím manželem, učitelem a
spisovatelem, pozdějším národním umělcem Petrem Jilemnickým.
S rodinou si dlouho dopisovala.
Za druhé světové války byla pod
kontrolou okupantů. Její jediný
vnuk René byl v Terezíně, odkud
se sice vrátil, ale ve dvaceti letech

Vzpomínka
Dne 26. října uplynuly 2 roky od
chvíle, kdy nás navždy opustil můj
manžel Jindra Husák. Děkuji všem,
kdo mu spolu s námi věnovali tichou
vzpomínku.
Manželka a děti

na následky válečných
útrap zemřel. Po skončení druhé světové války pokračovala Josefa
Machová ve své veřejné práci. Jako členka
ustaveného národního
výboru působila na úseku zásobování, péče
o nemocné repatrianty
vracející se přes Adamov domů
z koncentračních táborů. Byla aktivní členkou celé řady organizací.
Paní Machová vychovala tři
děti, které natrvalo zakotvily v Praze. Oba synové se v Adamově vyučili, dalším studiem zpěvu se vypracovali na operní pěvce a stali
se členy opery Národního divadla
v Praze. Ve třicátých letech si paní Machová zřídila hokynářství na
náměstí, které vedla do začátku
50. let. Pak pracovala jako kuchařka v jídelně školy vedle hřbitova.
V roce 1961, ve svých 71 letech, odešla do důchodu. Zemřela 6. května 1966 ve věku nedožitých 76 let.
Miroslava Kejíková

NABÍDKA
pojišovny ČSOB
– trvale levné povinné ručení
– automobily vyšších kubatur
– automobily v okrese Blansko
– automobily starší 10 let
Přijte se poradit – ZDARMA:
Kancelář Zdeňka Koutného
Kontakt: U Kostela 4, Dagmar
Švédová, 679 04 Adamov (oblastní vedoucí společnosti Wüstenrot), mob: 724 148 963
Čt: 16–18 h, ddz@centrum.cz

BUDEME SE TĚŠIT

DEN JAZYKŮ
V pondělí 26. září proběhl na
naší škole mezinárodní Den jazyků. Během celého dne jsme se ve
všech třídách snažili co nejvíce
mluvit nějakým cizím jazykem např.
anglicky, německy, slovensky, rusky, španělsky, francouzsky, italsky
nebo mongolsky. Dozvěděli jsme
se také více o některých cizích zemích, kde se těmito jazyky mluví.
Využili jsme také toho, že naši školu navštěvují žáci jiné než české
národnosti a povídali jsme si o Slovensku, Rusku, Ukrajině a Mongolsku. Naši spolužáci nás také
naučili několik základních frází
v jejich jazyce, zazpívali nám jejich
písničky nebo předvedli básničku.
Na prvním stupni pracovali žáci
ve svých třídách. Nejčastěji se učili navzájem pozdravit, poděkovat
a počítat v cizím jazyce, napsat si
své jméno v azbuce, poznávat cizí
vlajky nebo si zazpívali a nacvičili
různé básničky. Povídali si také o

svých zkušenostech s cizími jazyky a o zážitcích ze zahraniční dovolené. Na druhém stupni byl navíc vyhlášen projekt, v jehož rámci
si každá třída vybrala určité téma,
které pak společně zpracovali. Mezi nejzajímavější témata patřilo mezi
jiným např. vytváření slovenskomongolsko-ruského slovníku, vypracování plánu školy pro cizince
z anglicky mluvících zemí, práce
na základních cizojazyčných frázích v Power Pointu, interwiew se
spolužáky pocházejících z jiných
zemí, srovnávání češtiny a slovenštiny apod. Celkově jsme práci
v rámci Dne jazyků hodnotili pozitivně. Naučili jsme se, že se kolem
sebe nesetkáváme pouze s češtinou, ale že kolem nás existuje řada
dalších, často velmi zajímavých
jazyků, jejichž znalost není v životě k zahození. Ne nadarmo platí:
„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“
Lenka Blažková
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zkumem vesmíru od dalekohledů
až po raketoplány, v dílně Objevování nových planet dokonce
vytvořili vlastní novou planetu.
Myslím, že si opravdu bylo
z čeho vybrat. Žáci si ověřili, že
jsou schopni pracovat v týmu. Výsledky práce jednotlivých dílen
jsou vystaveny ve škole a mohou
sloužit i jako učební pomůcky.
I když nás počasí zklamalo
a vzhledem k velké oblačnosti jsme
zatmění Slunce pozorovat nemohli, projekt jako takový se vydařil.
Jaroslava Šmerdová

INZERCE

Projekt VESMÍR
Už několik let se na Základní
škole v Adamově snažíme zkvalitnit výukový program zařazováním vhodných projektů do vyučování. Na pondělí 3. října, kdy probíhalo částečné zatmění Slunce,
jsme připravili projektový den na
téma Vesmír.
Žáci prvního stupně pracovali
ve svých třídách a celý den se jejich prací prolínalo téma vesmíru:
četli Kosmopohádky, malovali obrázky, získávali nové informace
v encyklopediích i na internetu, vyráběli modely, počítali příklady
a řešili úkoly s vesmírnou problematikou. Učili se přitom spolupracovat ve skupinkách, samostatně
řešit problémy, vyhledávat informace. K projektu se přidala i školní
družina – děti vyrobily maketu rakety ze stavebnice a model kosmické lodi z papíru.

JUDO Adamov
informuje
V měsíci září se adamovští judisté zúčastnili turnaje přípravek v
Brně, kde Vojta Tyl obsadil 1. místo, Leoš Daněk 2. místo a Ondřej
Synek 4. místo. V sobotu 24. 9.
se mladší a starší žáci kvalifikovali
na mistrovství Moravy mladších
žáků a přeborů ČR starších žáků.
Martin Novotný skončil na 3. místě, 2. místo obsadil Leoš Daněk
a Tomáš Novotný skončil na pátém místě. Tyto výsledky zajistily
všem jmenovaným postup na mistrovství.
Jiří Tyl
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Na druhém stupni připravili učitelé pro žáky dílny s různými tématy a žáci se předem mohli zapsat
do dílny podle vlastních zájmů. Milovníci výtvarné výchovy tak strávili den v dílně Hurá do oblak malováním obrázků, výrobou mozaiky či výrobou rakety nebo UFO.
V další dílně vyráběli vesmírné leporelo, v jiné vznikl perfektní model sluneční soustavy. V jazykové
dílně se zabývali žáci formami komunikace a uspořádali vesmírnou
konferenci k záchraně Země. V informatické dílně s názvem Surfujeme po vesmíru žáci vyhledávali
na Internetu informace na zadané téma a připravili z nich nástěnku, v dílně Vesmírné objevy vyráběli modely raket, v přírodopisné
dílně zkoumali možnosti života ve
vesmíru. V zeměpisné dílně zkoumali žáci planety a měsíce, v dílně
Dobývání kosmu se zabývali vý-

l
Hledám byt 2 – 3 + 1 v Adamově. Tel. 605 903 800.
l Prodám sekretář, mahagon lesk,
jako nový, nutno vidět. Š 190, V
146, Hl 42, cena dohodou.
Tel: 516 446 197, 15–21 hod.
l
Pronajmu byt 1+1 v Adamově.
Volný ihned. Tel.: 777 750 773.
l
Prodám garáž na Horce za bývalým internátem. Cena dohodou.
Tel. 516 446 175, 737 010 080.
l
Renovace bytových jader, koupelen, balkonů a jiné, obkladačské a zednické práce. Kazda Martin, tel. 516 446 924, 736 603 432.
l
Prodám zděnou garáž v Adamově – Ptačina. Tel. 723 767 785.
l
Pronajmu garáž na Kolonce.
Tel. 723 826 137
l Prodám panelovou garáž v Adamově, Fibichova-točna. Garáž
i pozemek v OV. Celková plocha
19m2 + El.220/380V.
Tel: 608 864 704 po 17. hodině.
l
Prodám mrazící pult.
Tel. 516 446 704.
l Hledám pronájem zahrady v Adamově. Tel. 608 475 063.

PODĚKOVÁNÍ
Bylo pro nás milým potěšením
vystoupení dětí ze ZŠ v Adamově, ul. Komenského, ke Dni seniorů. V naší pěkné a útulné společenské místnosti děti za účasti
svých učitelů recitovaly, zpívaly
a tančily. Tímto chceme poděkovat všem, hlavně dětem, za vzorné vystoupení, které se nám velice líbilo a že jsme s nimi mohli prožít hezké odpoledne.
Senioři z pečovatelského
domu v Adamově

Den vzniku samostatného československého státu si připomněli i občané Adamova.
Na snímku PaedDr.
Věra Hlavsová pokládá věnec k pomníku zakladatele státu
a prvního prezidenta
T. G. Masaryka.
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Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku.

Máte
nečekané
výdaje?
Volejte
Provident!
Peníze na ruku ● Jednoduše

● Rychle ● Kdykoli

☎

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.

12

