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Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle: 516 805 851 nebo na e-mailové adrese: klara.jurcikova@itab.com. 

ITAB Shop Concept CZ, a.s. / Chrudichromská 2364/19, Boskovice / itab.com

Chcete pracovat pro stabilní mezinárodní společnost? 
Přijďte mezi nás! 

Zabýváme se vývojem, výrobou a instalací regálových systémů, pokladních boxů a osvětlení pro obchodní řetězce.

Obsluha CNC ohraňovací lisy Servisní technik
Obsluha lakovací linky - lakýrník

Nabízíme práci ve stabilní a perspektivní zahraniční firmě, příspěvek na zaměstnanecké stravování, 5 dní zdravotního
volna, zaměstnanecké věrnostní bonusy a roční odměny, náborový příspěvek pro vybrané pozice ve výši 20 000,-,

možnost zaučení/rekvalifikace.

Pracovník kvality

MKS Adamov informuje
	 V	předešlých	vydáních	Listů	regionů	
jste	 se	 mohli	 seznámit	 s	 jednotlivými	
infocentry,	která	fungují	ve	městech	na-
šeho	regionu.	V	tomto,	březnovém	vy-
dání,	 mělo	 představování	 pokračovat	
informacemi	o	infocentru	v	Adamově.	
Zde	byste	však	„klasické	íčko“	hledali	
marně.	Přesto	je	snahou	městského	úřa-
du,	kulturního	střediska	a	farnosti	zajis-
tit	 informování	návštěvníků	města	 jak	
jen	 je	 to	možné	a	nabídnout	 jim	k	za-
koupení	nabízené	propagační	materiály	
–	turistické	známky,	vizitky,	magnetky,	
pohlednice,	mapy,	letáky,	ale	také	kniž-
ní	publikace,	které	mapují	nejen	město,	
okolní	 přírodu	 a	 přírodní	 zajímavosti,	
ale	také	historii	strojíren	v	Adamově	–	
autor	PhDr.	Jaroslav	Budiš.	V	poslední	
době	nabídku	doplnila	knihami	o	rost-
linách	a	živočiších	Jana	Nováčková.	
	 Všechny	 tyto	 materiály	 si	 můžete	
zakoupit	 v	 úředních	 hodinách	 na	 po-
kladně	 MěÚ	 v	 Adamově	 –	 v	 pondělí		
a	ve	středu	v	době	od	8:00	do	12:00		
a	dále	od	13:00	do	17:00	hodin,	v	úterý	
a	čtvrtek	v	době	od	8:00	do	12:00	a	od	
13:00	do	14:00	hodin,	v	pátek	v	době	od	
8:00	do	12:00	hodin,	tel.	516	499	630.		
K	 dispozici	 jsou	 také	 v	 Městském		
kulturním	středisku	v	Adamově	 (tel.	
607	518	104).	Protože	 jsme	si	vědomi	
absence	 služeb	 informačního	 centra	 MKS v Adamově najdete na ulici Opletalova 22

ve	městě,	 jsou	nové	propagační	mate-	
riály	i	každoročně	vydávané	kalendáře	
k	 zakoupení	 na	 společenských	 akcích	
pořádaných	ve	městě.
	 Informace	o	aktivitách	z	oblasti	kul-
tury,	sportu,	a	společenského	života	ve	
městě	 najdete	 na	 webových	 stránkách	
města	 Adamova	 (www.adamov.cz),	
kulturního	 střediska	 (www.mks-ada-
mov.cz),	 ale	 také	 přímo	 ve	 městě	 na	
plakátech	a	pozvánkách	umístěných	na	
výlepových	 plochách.	 V	 Adamově	 je	
najdete	mimo	jiné	hned	na	startu	vašich	
výletů	 –	 u	 vlakových	 a	 autobusových	
zastávek.	
	 Do	 Adamova	 míří	 turisté	 s	 cílem		
navštívit	 kostel	 svaté	 Barbory,	 kde		
se	 nachází	 naše	 chlouba	 –	 Světelský		
oltář,	 který	 pochází	 z	 dolnorakouské-	
ho	Zwettlu.	Je	proto	samozřejmostí,	že	
také	 v	 adamovském	 kostele	 jsou	 vám		
k	dispozici	propagační	předměty	s	tou-
to	tematikou,	navíc	je	zde	také	k	dispo-
zici	turistické	razítko.
	 Prohlídku	 kostela	 –	 Světelského		
oltáře	 si	 můžete	 předem	 dohodnout	
na	telefonu	736	136	480,	nebo	e-mailu:		
svetelsky-oltar@seznam.cz.	Podrobnos-
ti	najdete	na	www.adamov.name.	Jinak	
můžete	do	kostela	zavítat	v	době	konání	
bohoslužeb,	což	je	v	neděli	v	době	od	
7:00	do	9:15	hodin.	Ve	všedních	dnech	

může	u	termínů	bohoslužeb	docházet	
ke	změnám,	proto	doporučujme	kon-
taktovat	i	v	tomto	případě	průvodcov-
skou	službu.	
	 Adamov	je	také	výchozí	místo	pro	
řadu	 turistických	 výletů.	 Určitě	 ná-
vštěvníkům	města	doporučujeme	na-
vštívit	 Alexandrovu	 rozhlednu,	 ale	
také	 například	 Nový	 hrad,	 jeskyni	

Býčí	ská-
lu	 a	 Vý-
p u s t e k ,	
Máchův	pa-
mátník,	Babí	
lom,	 Josefovské	 údolí	 s	 Františči-	
nou	hutí,	řadu	studánek	a	památníků	
a	jiné	zajímavosti.

Text a foto: Jitka Králíčková


