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Wurmova vila
Stojící ve stráni na levém břehu řeky Svitavy. (Naproti dnešní plynové kotelně u nádraží ČD.)

CO MŮŽETE

SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!
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Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Termín splatnosti druhé splátky pro úhradu místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů uplynul.
Neuhrazené poplatky uhraďte následujícími způsoby:
•• poštovní poukázkou (složenkou)
•• bezhotovostním převodem na účet města Adamov č. 19-1360055309/0800, vedený
u České spořitelny
•• na pokladně Městského úřadu Adamov, Pod Horkou 101/2
pokladní hodiny:
pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8.00 – 11.00 hodin
Při úhradě poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem nezapomeňte:
•• uvést variabilní a specifický symbol, který je velice důležitý pro identifikaci poplatníka
a Vámi zaslané platby VS = rodné číslo poplatníka, SS = 1341 (pes), 1337 (odpad)
•• poukázky vyplňujte hůlkovým písmem a čitelně
Pokud budete odvádět poplatek za více osob jednou poštovní poukázkou (složenkou)
nebo jedním příkazem oznamte správci poplatku: jméno a příjmení, datum narození a adresu
těchto poplatníků.
Oznámení o úhradě místního poplatku za více osob (poplatníků) jednou částkou
můžete učinit písemně na adresu správce poplatku:
•• Městský úřad Adamov, odbor ekonomický, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov
•• e-mailem dana.charvatova@adamov.cz
Upozorňujeme, že včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Další informace týkající se místních poplatků získáte na tel. č. 516 499 629 nebo osobně na
Městském úřadu Adamov, odbor ekonomický, č. dveří 13 - přízemí.
Odbor ekonomický

E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Město Adamov se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést
starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na městský úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-

boxu. Je umístěn v budově Mětského uřadu
Adamov, Pod Horkou 2 - za vstupními dveřmi. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení
množství sebraných malých spotřebičů. Ty
totiž většinou končí v komunálním odpadu.
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným
odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu,
který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého
spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se
tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete
na www.elektrosrot.cz.

Poděkování
Ze srdce děkuji Sboru pro občanské záležitosti Města Adamova, přátelům a známým
a všem organizacím ve městě za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.
Augusta Alois

Zprávy z matriky

Blahopřejeme:
2.9. Jaromír Kostelecký,
84 roky, Komenského 19
7.9. Alois Augusta,
82 roky, Bezručova 12
8.9. Rudolf Dvořák,
75 roků, Dvořákova 5
11.9. Jaromíra Grycová,
75 roků, Údolní 1
12.9. Antonín Hnát,
84 roky, Pod Horkou 13
13.9. Ludmila Chalikovová,
85 roků, Komenského 10
18.9. Anežka Šenková,
75 roků, Komenského 1
23.9. Ing. Karel Hovorka,
84 roky, Komenského 3
27.9. Emilie Nečesalová,
80 roků, Údolní 4
28.9. Božena Radkovičová,
81 rok, Sadová 7
28.9. Helena Procházková,
81 rok, Fibichova 19
29.9. Blažena Lišková,
91 rok, Sadová 16

Blahopřejeme k sňatku:
16.8. Stanislav Komínek Pavlína Nedomová
13.9. Petr Smutník - Eva Hojová
Úmrtí
15.8. Eduard Beran, roč. 1944,
Pod Horkou 12
18.8. František Kuja, roč. 1948,
Petra Jilemnického 27
9.9. Antonín Ferda, roč. 1933, Sadová 25

Výměna občanských průkazů
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do
31. prosince 2003 (růžovomodré) za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008. Žádost o vydání občanského průkazu občan předloží
nejpozději do 30. listopadu 2008. Výjimku
ze zákona mají pouze občané narození před
1. lednem 1936, kteří o výměnu občanského průkazu žádat nemusí, pokud mají vyznačenou platnost BEZ OMEZEN Í.
Výměnu občanských průkazů provádí Městský úřad Adamov, odbor sociálních
a správních věcí, v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hodin a od
12.30 do 17.00 hodin. Žadatel je povinen
předložit před vydáním nového občanského
průkazu dosavadní občanský průkaz a 1 fotografii. Došlo-li ke změně údajů zapsaných
do občanského průkazu, je občan povinen
tuto změnu doložit platným dokladem.
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Vaši zastupitelé
Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. - ODS

noduché, ale já nechci zklamat svoje voliče
a mohu je ujistit, že jsem již bezprostředně
po volbách usiloval o poněkud jiné uspořádání ve vedení a řízení města, které by bezesporu minimálně přispělo ke kulturnější a cílenější komunikaci.

S jakými představami jste šel do voleb?
O své kandidatuře v komunálních volbách
v roce 2006 jsem původně vůbec neuvažoval.
Nabídka kandidovat jako nestraník za ODS
přišla právě z této strany. Odmítl jsem druhé
místo na kandidátce této strany a až na základě přímluvy pana Ševčíka (pozdějšího vítěze
komunálních voleb 2006 za ODS) jsem souhlasil se čtvrtou pozicí. Nepředpokládal jsem,
že ve volbách mohu uspět. Důvody byly celkem prosté, protože veškeré moje profesní aktivity od roku 1975 byly mimo katastr
Adamova, a tím jsem mohl být pro spoustu
lidí neznámou osobou. Nicméně občanem
města Adamova jsem již od roku 1949. Při
návštěvách veřejných zasedáních zastupitelstva jsem získal dílčí představu o práci zastupitele a mohl jsem si udělat i představu o kultuře politické práce, kterou jsem nehodnotil vždy positivně, spíše naopak. Proto moje
představy v případě mého zvolení byly přispět ke zlepšení kultury a úrovně vedení diskuse a samozřejmě v maximální míře využít
své profesní odbornosti a věci využitelné ze
svého oboru aplikovat v oblasti řízení a správy města. Po téměř dvou letech od komunálních voleb mohu hodnotit první část svých
představ jako utopii. Nelze totiž očekávat
korektně vedenou diskuzi v zastupitelstvu,
kde vedení města otevřeně nepřizná vytvořenou koalici. To byl proto také jeden z důvodů, proč jsem oficiálně na 49. zastupitelstvu
města ukončil spolupráci s ODS. V takto vytvořeném prostředí se běžný volič neznalý
vlivu jednotlivých osob ve vztahu k vedení
města ztrácí ve změti diskusních příspěvků
na veřejných zasedáních zastupitelstva, které potom působí chaoticky a výroky některých zastupitelů až úsměvně. Trávit čas na
takovýchto zastupitelstvech potom asociuje
otázku o smysluplnosti vynaloženého času.
Odejít a věnovat se své odborné práci je jed4

Co je Vaší současnou prioritou v práci
pro Adamov?
Byl bych velice rád kdyby se ve spolupráci s vedením města (jeho aktivní spoluúčast
je nezbytně nutná) podařilo zavést a ve větší
míře využívat nejen v řízení, ale i správě majetku města informačních technologií, a to
nejen v oblasti geoinformačních technologií,
ale i v oblasti informačních systémů v oblasti
např. odpadového hospodářství. Je to nejen
republiko, ale celosvětový trend. Zavedení
těchto informačních systémů bude mít klíčovou roli při naplňování směrnic Rady EU,
které již v současné době jsou zakomponovány do různých zákonů a vyhlášek týkajících
se obecně správy obcí a měst. Jejich nedodržování, nebo vědomé porušování může mít
v budoucnu negativní dopad na rozpočet
města. Zavedením těchto IT by vzrostl kredit
města a usnadnil by se přístup k různým dotačním a grandovým titulům, které by přinesly finanční prostředky mimo rozpočet a mohly by tak být využity pro zvelebení města. Získávání finančních prostředků pro tyto účely
prodejem majetku města nevidím perspektivní, ale naopak velmi krátkozraké.
Co byste rád uskutečnil do konce volebního období?
Tento bod úzce souvisí s předcházejícím
bodem. Pouhé zavedení těchto systémů
s náznaky jejich využití již bude úspěchem.

Je třeba si uvědomit, že digitalizace analogových dat nezbytných pro zavedení těchto
systémů se teprve s podporou státu postupně provádí. Zavedením moderních prvků řízení v této oblasti vidím možnosti spolupráce s univerzitami v Brně. Jak Masarykova, tak
i Mendelova univerzita spolupracují a podílí
se na řadě nejen ryze vědeckých výzkumů,
ale i na zavádění jejich poznatků do praxe,
a to i v oblasti státní a veřejné správy. Specifické požadavky státní a veřejné správy vedly například na Mendlově univerzitě k vytvoření nové fakulty s názvem Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií viz
http://www.frrms.mendelu.cz/cz.
A co dlouhodobé plány?
Zavádění nových technologií do běžné
praxe není záležitostí stávajících úředníků
města, kteří musí vyřizovat každodenní běžnou agendu. Zde vidím právě prostor pro
externí spolupráci např. s univerzitami. Cíleným zadáním bakalářských nebo diplomových prácí lze řešit dílčí části projektů. Nevýhodou tohoto postupu je časová náročnost,
ale na druhé straně výhodou pro město jsou
téměř nulové náklady.
Chtěl byste ještě něco sdělit?
Chtěl bych touto cestou vyzvat občany
města Adamova, aby se více zajímali o dění
ve městě. Pokud se z časových důvodů nemohou účastnit veřejných zasedání zastupitelstva, mají možnost jejich průběh sledovat
na internetu viz http://ada-tv.caria.cz/ . Jsem
přesvědčen, že město Adamov má v lidských zdrojích podstatně větší potenciál, než
který v současné době využívá. Bude-li někdo z občanů cítit potřebu reagovat na výše
uvedené, popřípadě bude mít zájem o spolupráci, konzultaci atd., může mě kontaktovat na email: rybar@mendelu.cz. V takovém
případě Vás žádám o uvedení v předmětu
emailu – město.

MĚSTO Adamov
Člen Národní sítě Zdravých měst ČR
(členství od 2007)

Politik Projektu Zdravé město a místní Agendy 21: RNDr. Karel Truhlář, Plotní 15, 679 04
Adamov, tel: 608 931 235, e-mail: karel.truhlar@centrum.cz

V pátek dne 24. října 2008 v době od 15:00 – 17:00 hodin se uskuteční
brigáda věnovaná sbírání odpadků v určených lokalitách města Adamova.
Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21
se obrací na všechny zdravé ochotné muže, ženy i mládež:
„Přijďte podpořit sportovce, lesáky, ekology a děti
v jejich úsilí uklidit okolí našeho města“.
Členové komise doporučují občanům uklidit prostranství v blízkosti vlastního domova.
Podrobnější informace o průběhu brigády budou zveřejněny na webových
stránkách města Adamova a poskytnuty hlášením městského rozhlasu.

Aktuální informace ze svodky
událostí Městské policie Adamov
Vybrané události ze září 2008
konkrétně:
* Při pochůzkové činnosti na ulici Sadová bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že na ulici Osvobození se pohybuje
muž, který ohrožuje nožem děti. Strážníci
se dostavili na uvedenou ulici a zde spatřili jim známého muže držícího v ruce
nůž, kterým „mával“ před dětmi. Strážníci
muže požádali o vysvětlení dle § 11, zákona o obecní policii č.553/1991Sb. O celé
věci byl vyrozuměn operační OO PČR
Blansko, který na místo vyslal hlídku PČR
Blansko, které byl muž předán.
* Ve večerních hodinách při pochůzkové činnosti byli strážníky MP přistiženi mladí pánové, kteří v čekárně MHD na
ulici Opletalova spokojeně „vykuřovali“. Strážníci MP mladíky na toto chování
upozornili a následně jim uložili blokovou
pokutu. Mladíci se dopustili přestupku dle
§ 8, odst.1, písm. a) zákona č. 379/2005
Sb. o opatřeních k ochraně před škodami
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

* V odpoledních hodinách si vyrazila na
procházku po Lesní cestě Svitavská (ŠLP
Křtiny) paní, která nechala svého čtyřnohého miláčka volně pobíhat po lese.
V 18.00 hodin bylo strážníkům oznámeno, že došlo k pokousání hospodářských
zvířat, která jsou umístěna ve výběhu ležícího vedle neveřejné komunikace – Lesní cesta Svitavská. Strážníci se dostavili na
místo a zde spatřili pokousaná hospodářská zvířata. Strážníci majitelku psa požádali, aby vyčkala do příjezdu hlídky PČR
Blansko. Dále byl vyrozuměn doktor z veterinární ordinace, který po příjezdu na
místo poraněná zvířata ošetřil.
Mobilní telefonní čísla MP Adamov
602 515 387 – mobilní telefon na strážníky
konající službu
602 515 388 - pan Kolčava
773 990 123 – pan Tichý
Přehled přestupků na úseku dopravy
Zákaz stání B 29 - na ulici Sadová - 4x
Zákaz zastavení B 28
– na ulici P. Jilemnického - 6x

Stání v křižovatce
- na ulici Sadová - 1x
- na ulici Neumanova – 1x
Zákaz vjezdu všech vozidel B 1
- nám. U Kostela – 2x
- lesní cesta Svitavská (ŠLP Křtiny) – 2x
Celkem bylo projednáno v blokovém řízení 16 dopravních přestupků.
Jaroslav Kolčava , strážník MP Adamov

Město Adamov plánuje vydat seznam telefonních čísel, který bude
součástí lednového zpravodaje
a bude informovat občany o firmách,
organizacích a OSVČ provozujících
svoji činnost v Adamově. Za tím účelem Vám touto cestou nabízíme možnost zveřejnění odkazu i na Váš (podnikatelský) subjekt zdarma. Pokud
budete mít zájem o uveřejnění informací o Vás, pak prosím, zašlete informace a telefonní číslo na emailovou
adresu olga.kasparkova@adamov.
cz nebo na adresu Město Adamov,
Pod Horkou 2, Adamov 679 04, k rukám Ing. Olgy Kašpárkové do 30. listopadu 2008 (č. tel. 516 499 626).

PRODEJ BYTU
V ADAMOVĚ V OV 2+1 možnost hypotéky
V zastoupení majitele prodáváme
byt v OV 2+1 (o vel. 61 m2) - cihla, vl.
topení (nové), po celkové rekonstrukci
(nové parkety, plovoucí podlahy
nová elektřina, nová koupelna).
Byt je v klidné části - krásný
výhled - ihned volný.
Možnost hypotéky
(pomůžeme vyřídit).
Podrobnější info v RK.
vl.luňáčková*rk
REAL 2000
mobil: 604 564 118
tel./fax: 541 212 890
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Nový školní rok na základní škole
Základní škola a mateřská škola
Adamov, příspěvková organizace poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělání.
Vzdělávací proces školy v 1.- 3. ročníku a v 6. – 8. ročníku bude vycházet
ze Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání Hrou k vědění. V ostatních ročnících se budou žáci
učit podle vzdělávacího programu Základní škola nebo Základní škola s rozšířenou výukou informatiky. Škola
bude dále inovovat program Podpora
zdraví ve škole a bude naplňovat jeho
ustanovení.
Základní školu bude v tomto školním roce navštěvovat 288 žáků, kteří
se budou učit v 16 třídách. Školní družina má tři oddělení. Školní klub bude
poskytovat možnost uplatnit zájmové
činnosti žáků v rozmanitých kroužcích. Školní stravování poskytnou čtyři školní jídelny, dvě v základní škole
a dvě v mateřské škole.
Na odloučené pracovišti jsou umístěny 4 třídy a dvě oddělení školní družiny a jedna školní kuchyně s jídelnou.
Mateřská škola má pět oddělení
která jsou umístěna ve dvou budovách. Do předškolního vzdělávání
bude zařazeno 124 dětí. Předškolní
vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu Objevujeme svět
(MŠ Komenského) a Rozhlédni se tu
i tam, uvidíš, že nejsi sám (MŠ Jilemnického).
V současné době pracuje ve škole
37 zaměstnanců v základní škole, 16
zaměstnanců v mateřské škole. V pedagogickém procesu je zapojeno 25
pedagogických pracovníků, z toho 3
vychovatelky a 9 učitelek mateřské
školy. Ve čtyřech školních jídelnách
pracuje 10 zaměstnanců a o správu
budov pečují čtyři školníci a pět uklizeček. Administrativu vyřizuje jedna
pracovnice. Ekonomickou oblast zajišťuje účetní.
Jednotlivé části plánu práce školy se opírají o strategickou koncepci
školy, školní vzdělávací program Hrou
k vědění a program Podpory zdraví ve
škole. Vzdělání a výchova je zaměřena na rozvoj výpočetní techniky a environmentální výchovy. Je vytvářen
prostor pro potřeby a další rozvoj žáků
s vývojovými poruchami učení a jejich
6

začlenění do vzdělávacího procesu
školy. Zvýšená pozornost je věnována
talentovaným a nadaným žákům.
Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro
všechny děti. Snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý
jedinec mohl plně rozvinout svůj potenciál podle svých schopností a možností, vytvořit pozitivní vztah žáků ke
škole, otevřít ji životu a zaměřit se na
přípravu do života, položit základy celoživotnímu vzdělání. Vzdělávací metody školy podporují u žáků samostatnost, tvořivost, vzájemnou toleranci
a úctu, komunikační dovednosti, které učí žáka, jak se učit. Škola vytváří
podmínky pro rozvoj zájmových aktivit žáků.
V souvislosti se zkvalitněním výchovně vzdělávacího procesu bude
využíváno projektové vyučování a činnostní učení.
Výuka bude probíhat v 16 kmenových třídách a v odborných učebnách (dvě počítačové učebny, jazyková učebna, učebna českého jazyka
s knihovnou, učebna chemie a fyziky,
učebna přírodopisu, učebna dějepisu, učebna hudební výchovy, učebna
výtvarné výchovy, dílna pro praktické činnosti a cvičný byt. Součástí školy jsou dvě tělocvičny a promítací síň
pro sto osob.
Oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vlastní místnosti
a dále prostory ZŠ (tělocvičny, promítací síň, výtvarná dílna). Školního klubu umožňuje žákům druhého stupně
rozvíjet své nadání a zájmy v tématických blocích a zájmových kroužcích.
Vedle školy je venkovní kombinované
hřiště vhodné zejména pro míčové hry
(malá kopaná, odbíjená, košíková).
Pro výuku je ve škole připraveno
mnoho metodických pomůcek, odpovídající učebnice a učební texty. Učitelé mohou při výuce využívat moderní
audiovizuální a výpočetní technicku (3
dataprojektory, 2 interaktivní plochy,
digitální videokameru, 5 digitálních
fotoaparátů, hifi aparatura, 16 televizorů, stejný počet DVD přehrávačů či
videopřehrávačů, počítače s neomezeným přístupem na internet, hardware a software na zpracování digitálního audio a videozáznamu apod.). Na
velmi dobré úrovni je škola vybavena
kopírovací technikou.

Postupně je doplňován knižního
fond školní knihovny. Vedení školy
připravuje vybudování multimediální
učebny.
Ve všech třídách a odborných učebnách je stavitelný školní nábytek. Organizace režimu školy je upravena
s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků a v souvislosti se zajištěním
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Environmentální výchova je jednou
z priorit školy, která přispívá k profilaci školy. Škola obdržela čestný titul
Škola udržitelného rozvoje. I nadále
jsme členy Klubu ekologické výchovy. K rozvoji environmentální výchovy využíváme vzdělávací programy
Domu ekologické výchovy v Brně. Zájem žáků o ekologické aktivity je motivován pomocí poznávacích exkurzí,
zájezdů, besed, výstav a ozdravných
pobytů.
Škola se také zaměřuje na rozvoj tělovýchovných a sportovní aktivit, zejména kolektivních sportů jako je kopaná, malá kopaná, košíková, floorbal
a stolní tenis.
Školu navštěvuje psycholožka (1x
měsíčně). Pomáhá dětem i jejich rodičům řešit složité životní problémy a situace. Poskytuje také možnost účasti
na zjištění školní zralosti, profesní orientace a úrovně schopností a možností žáků a vytipování žáků nadaných.
Systém objednávání obědů je zajištěn pomocí terminálu a strávníci si
samostatně přihlašují a odhlašují obědy pomocí elektronického čipu a vybírají si oběd ze dvou druhů jídel (čtyři
dny v týdnu). Pracovnice školní jídelny připravují pro žáky na velkou přestávku svačiny. Ve škole je v provozu
školní bufet, který umožňuje žákům
i zaměstnancům školy zakoupit si občerstvení, případně některé školní potřeby.
Škola zajišťuje kromě hlavní činnosti i činnost doplňkovou, která je
vymezena ve zřizovací listině. Jedná
se o přípravu obědů pro cizí strávníky
a pronájem místností. Finanční prostředky získané z doplňkové činnosti jsou využívány na krytí potřeb neinvestičního charakteru a rozvoj této
činnosti.
Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy

Městské kulturní středisko ADAMOV
kulturní středisko: č.t. 516 446 590; 607 518 104, e-mail: mks-adamov@quick.cz
knihovna: č.t. 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz

Na měsíc říjen jsme pro vás
připravili...
ÎÎ 30. 9. - 10. 10. 2008
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ PETRA
MASARYKA na téma „PŘÍRODA EVROPY
OBJEKTIVEM“ Výstava se koná v salonku
MKS na Ptačině a je otevřena v pracovní dny
v době od 14 do 17.30 hodin.
ÎÎ 2. 10. 2008
v 17.30 hodin v salonku MKS přednášku
Kateřiny Daňhelové – výživové
poradkyně a poradkyně
v oblasti péče o pleť na téma
PÉČE O PLEŤ A JEJÍ SPRÁVNÉ
OŠETŘOVÁNÍ. Přednáška
je určena pro ženy všech
věkových kategorií a bude
spojena s praktickou ukázkou péče o pleť,
péče o ruce aj.

20. listopadu 2008 se na setkání s dětmi v brněnské hale Rondo těší BOŘEK STAVITEL A JEHO
PŘÁTELÉ.
MKS připravuje na tuto ojedinělou akci autobusový zájezd, cena
zájezdu je 485 Kč. Jedno dítě do
100 cm výšky může sedět dospělé
osobě na klíně. Přihlášky ihned.
Fotografie z koncertu Jožky Šmukaře a jeho přátel, který se konal 22. září t.r. v MKS

ÎÎ 8. 10. 2008
koncert sourozenců
Ulrychových –
souboru JAVORY
v 18 hodin v kostele
svaté Barbory
v Adamově.
Předprodej vstupenek
v MKS Adamov.

Soutěž o 2 volné vstupenky na
koncert sourozenců
Ulrychových

Přesně deset soutěžících se zapojilo do této
soutěže s cílem získat
slibované vstupenky na
koncert Hany a Petra Ulrychových v Adamově 8.
října t.r.. Jediná nesprávná odpověď vyřadila ze
slosování jednoho soutěžícího. Ostatních devět soutěžících vědělo,
že správná odpověď byla odpověď B - Koločava.
Při koncertu Jožky Šmukaře 22. září proběhlo „veřejné slosování“ správných odpovědí a pro dvě volné vstupenky na koncert
si může do MKS přijít Věra Kóšová
ÎÎ 9. 10. 2008
autobusový zájezd do Městského divadla
v Brně na představení CHARLEYOVA
TETA. Začátek představení je v 19.30 hodin.
V hlavních rolích účinkují: Igor Ondříček,
7

Městské kulturní středisko Adamov se přihlásilo do celostátní
akce nazvané

Petr Štěpán,Alan Novotný, Pavla Vitázková,
Radka Coufalová, Zdeněk Junák ad.

„CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM“

ÎÎ 12. 10. 2008
v 16 hodin ve Společenském centru na
Horce vernisáž VÝSTRAVY SDRUŽENÍ
Q BRNO. Výstava potrvá do 21. října vč.
a bude přístupná denně v době od 13 do
17 hodin.
ÎÎ 19. 10. 2008
v 16 hodin NEDĚLNÍ SETKÁNÍ
S POHÁDKOU - tentokrát pohádkou
SNĚHURKA v podání V. Schildera a O.
Markové.
ÎÎ 22. 10. 2008
v 9.45 hodin POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE –
tentokrát s divadlem Koráb a „POHÁDKOU
PRO TŘI PRASÁTKA“.

ÎÎ 22. - 31. 10. 2008
výstava STROM ROKU
2008 – přehlídka
kandidátů na tento
titul. K výstavě
proběhne v termínu 30.
10. 2008 v 18 hodin
beseda s pracovnicí
Nadace PARTNERSTVÍ
Pavlínou Binkovou, v rámci které budou
účastníci besedy seznámeni s výsledky
letošního ročníku ankety..
ÎÎ 28. 10.2008
koncert HANY HEGEROVÉ v Janáčkově
divadle v Brně. Objednané vstupenky
jsou od 1. 10. 2008 připraveny k vyzvednutí
v MKS. Doprava individuální.
ÎÎ 30. 10. 2008
v 8.30 hodin (pro 1. st. ZŠ) a v 10 hodin
(pro MŠ a veřejnost) koncert JAROSLAVA
UHLÍŘE pro děti pod názvem HODINA
ZPĚVU.

ÎÎ 31. 10. 2008
autobusový zájezd do Divadla Bolka
Polívky v Brně na představení LÍBÁNKY,
ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU (autor Noel
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Projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité
čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Hlasité čtení v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro
dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize.
Proto také MKS oslovilo představitele našeho města – členy MR s návrhem, aby se
dětem a ostatním zájemcům představili i jako mámy, tátové, či babičky a dědečkové
holčiček a kluků, kterým doma čtou nebo četli pohádkové příběhy.
Pokud si chcete poslechnout čtení jejich oblíbených knih, zveme vás srdečně
v týdnu od 6. do 10. října t.r. k podvečernímu čtení.
Číst se bude v prostorách městské knihovny (Družstevní 1) vždy v době od 17.30
do 17.50 hodin.
Jednotliví členové MR si pro vás připravili čtení z těchto knih:
6. 10. Jiří Němec
O KRTEČKOVI
7. 10. Hana Marková
O JANÍČKOVI
8. 10. Miroslav Čuma
POHÁDKY
9. 10. Jana Burianová
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
10.10. Rudolf Rybář
BYLO NEBYLO...
V pořádání akcí pod hlavičkou projektu budeme pokračovat i v dalších měsících, kdy
do města pozveme i známé osobnosti – spisovatele, herce, zpěváky atd., prostě všechny, kteří budou ochotni akci podpořit. V listopadu se můžete těšit na podvečerní čtení
s některým z herců z divadla pro děti – z divadla Radost v Brně.

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN
TJ SOKOL ADAMOV v r. 2008-2009
Přijďte si za námi zacvičit

Coward), v hlavní roli Jiří Langmajer, Ivana
Jirešová nebo Klára Issová, Jitka Čvančarová
nebo Kristýna Frejová ad.)

V MKS – knihovně najdete
mimo jiné tyto nové knihy:
Z detektivek doporučujeme:
Kačírková, E.: Musíš mě zabít
Moravcová, J.: Smrt nenosí brýle
McBain, Ed: Noc kouzel zbavená
Rendelová, R.: Rafinovaná vražda
Tursten, H.: Noční vizita
Obrazové publikace:
Ilustr. encykl. psích plemen
Kuchařka pro dceru
1000 divů Česka
Příroda České republiky – Fauna

Mateřské centrum
ADÁMEK při MKS

Zveme do MC další zájemce o práci
v tomto centru. Přijďte společně prožít dopoledne při cvičení, výrobě drobných hraček, zpívání, tancování a dalších činnostech,
které vás zajímají, baví a pomáhají rozvoji
tvořivosti u vašich dětí.
Schůzky se konají pravidelně ve středu
vždy od 9.30 hodin v MKS Adamov.

Dopravní
okénko

Předprodej jízdenek a vyřizování
průkazek se v měsíci říjnu uskuteční
21. 10. 2008 v době od 14 do 16 hodin.
Dopravní komise

Vycházky a turistické akce
na měsíc říjen

4. 10. 2008 Biskupské kaléšek – vycházka
na téma „Jak se mluví jinde“ (Adamov zast.
6.23 hod. - Skalice 7.21 – Jevíčko 8.08 hod.)
11. 10. 2008 Pochod Slováckými vinohrady – dle propozic pořadatele (Adamov
zast. 7.40 – Brno 8.23 – Zaječí 9.13 – Mutěnice zast. 9.59)

Út 17,30 – 19,00
St 18,00 – 20,00
Po 20,00 – 21,00
Út 17,00 – 18,00
18,00 – 19,00
St 17,00 – 18,00
Čt 18,00 – 19,00
20,00 – 21,00
Po 17,00 – 18,30
Út 17,00 – 18,00
18,00 - 19,30
19,30 – 20,30
St 17,00 – 18,30
Čt 17,00 – 18,00
18,00 – 19,30
19,30 – 20,30
Pá 18,00 – 19,30
19,30 – 21,00

Tělocvična ZŠ Adamov I
Jóga
Muži

Tělocvična ZŠ Adamov III
Ženy
Věrná garda
Ženy-starší
Rodiče a děti
Ženy-starší
Ženy

Hala Adamov I

Malá kopaná-Piňoz
Florbal
Basketbal-muži
Aerobic
Malá kopaná-Piňoz
Florbal
Basketbal-muži
Aerobic
Volejbal-MIX
Malá kopaná, nohejbal

Miloslava Rejdová
Josef Krátký
Lenka Wellová
Eliška Nováková
Marie Martincová
Dagmar Hrubá
Helena Kokrdová
Lenka Wellová
Petr Neuman
Zdeněk Kufa
Jan Nečas
Klára Janoušková
Petr Neuman
Zdeněk Kufa
Jan Nečas
Klára Janoušková
Petr Prudík
Mirek Svědínek

Helena Kokrdová, náčelnice TJ Sokol Adamov

Městské kulturní středisko Adamov
– Městská knihovna Adamov
V rámci celostátní akce

TÝDEN KNIHOVEN,

která bude probíhat v týdnu od 6. – 12. 10. 2008, připravila knihovna
pro velké i malé čtenáře:
VÝSTAVKU TVORBY KARLA ČAPKA, kterou najdete ve výloze
knihovny po celý měsíc říjen t.r. Výstavkou podporujeme další celorepublikovou akci letošního roku s názvem „ Česko čte Čapka“.
Výtvarnou a literární soutěž pro děti všech věkových kategorií pod názvem MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK. Nechte se inspirovat, stejně jako Karel
Čapek , zajímavými zážitky, které prožíváte se svými zvířecími kamarády a nakreslete obrázek nebo napište krátký příběh. Soutěž bude probíhat do konce měsíce října a soutěžní práce, které je nutno v tomto
termínu odevzdat nebo zaslat do knihovny, zde budou vystaveny.
V běžné provozní době knihovny vás paní knihovnice naučí správně OBALIT KNIHY do průhledné folie.
Již tradičně můžete v Týdnu knihoven využít možnosti REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA (kdy vám bude prominutí roční čtenářský poplatek), AMNESTIE UPOMÍNACÍCH POPLATKŮ (možnosti vrátit knihy i po upomínkách zdarma) popřípadě akce POPRVÉ NA INTERNETU (za pomoci pracovnice knihovny se seznámit se základy práce na internetu).
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Slova pro
povzbuzení
Existuje drobná knížečka s názvem
„S bílou holí“. Čte se dobře, protože je
plná kratičkých příběhů. Zvláštní na nich
je, že je napsali sami nevidomí. Už v jednom z prvních příběhů autor píše: „Raději
na rady lidí moc nedám. Já věřím věcem.
Obyčejným, neživým věcem. Jsou sice
trochu málomluvné a jejich řeč je tichá,
domluvím se však s nimi dobře.“ Reaguje tak na lidi, kteří jej převedou přes ulici,
aniž by se ho zeptali nebo zakřičí pozor!
a on neví proč a nebo si zcela jednoduše
popletou strany, když mu vysvětlují cestu.
Obyčejné kandelábry, patníky, kanálové
vpusti a dokonce i zdi a stěny odrážející
zvuk každá jinak, jsou proto jeho nejspolehlivějšími přáteli. Nedávno se v kinech
objevil film „Slepé lásky“, který se věnuje
právě nevidomým a slabozrakým.
Oboje, knížka i film nám tak mohou
pomoci objevit svět, který nevidíme a do
kterého těžko nahlédáme.
Jiří Kaňa
Ve čtvrtek 18. září jsme v MKS přivítali nové prvňáčky. MKS spolu se SPOZ, MP a společností Besip, kterou v Adamově zastupovala pracovnice firmy
Autoškola Pernica (firma je provozovatelem dětského dopravního hřiště v Blansku), paní Kubínová, společně pro děti připravili zábavné odpoledne
spojené s dopravní výchovou. Děti si po správném zvládnutí přecházení silnice mohly vybrat dobrou svačinku v prodejně potravin na Ptačině. Závěr
akce patřil pasování dětí na školáky.
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Výlet za pardubickým perníčkem ve fotografii...
Dvakrát - 30. srpna a 14. září t.r. pozvalo MKS dětské i dospělé zájemce na výlet do Pardubic. Několika fotografiemi se k tomuto výletu vracíme.
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Pozvánka na výstavu
Sdružení Q pro Adamov

Výstava Sdružení Q bude zahájena vernisáží v neděli 12. října 2008
v 16 hodin ve Společenském centru na ulici Komenského. Pro lepší porozumění bychom rádi stručně představili toto umělecké sdružení, jeho
vznik a současné aktivity.
Myšlenka založit široké společenství výtvarníků, literátů, hudebníků,
divadelníků i architektů vznikla koncem roku 1967 v hlavách tří výtvarníků: B. Laciny, B. Matala a V. Zykmunda. Lákavá byla myšlenka konfrontace rozličných uměleckých disciplin
a v tom vlastně navázání na tradici
českého umění. František Halas napsal: „Hordy básnické odjakživa táhly s hordami malířskými.“ Sdružení,
jehož členy byli i Slováci, se oficiálně
ustavilo v květnu 1969. A hned na
to poskytl ředitel brněnského Domu
umění Adolf Kroupa výstavní místnosti pro velkou výstavu Q v květnu
1970. Výstava byla velkou událostí nejen výtvarnou: v jejím rámci se konal
cyklus tzv. Podvečerů Q, celkem 21
pořadů hudebních, literárních rozhlasových a divadelních. K výstavě vyšel
první Almanach Q (letos se chystá desátý). Vzápětí bylo Sdružení Q zakázáno, pro StB byla celá akce „nežádoucí,
neboť narušuje konsolidaci tvůrčích
svazů“. Sdružení Q přešlo na samizdatový způsob práce.
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K obnovení činnosti došlo ihned
po 17. Listopadu 1989, dnes má Sdružení Q kolem 110 členů, někteří z nich
v zahraničí (Slovensko, Portugalsko).
Co se v současnosti skrývá pod šifrou
„Q“? Původní nápad, že písmeno Q
bylo zvoleno jakožto významově, tvarově i skupinově nepříliš opotřebované a že jím začínají četné latinské tázací částice, zní trochu jako žert, ale
není jím zcela: tázání, ptaní se je Q-rys
číslo jedna. Dále je v tom písmeni obsažen požadavek kvality. Tak sdružení nehoufuje umělce jedné poetiky,
jeho členové se shodují v přitažlivé
kráse různosti a ve vidině žádoucího
jiskření z konfrontace těchto růzností.
Od roku 1989 uspořádalo Sdružení Q desítky výstav doma i v zahraničí
(např. Heidelberg, Arabské emiráty, Lisabon, Porto). V naší zemi byla poslední velkou výstavou předprázdninová
výstava s názvem Q-revue v brněnské
Redutě. Jestliže tímto textem uvádíme výstavu adamovskou (Sdružení Q
pro Adamov, nebo Q pro Adama), pak
je třeba podotknout, že se jedná o výstavu komorního charakteru, v níž se
představí především významní moravští výtvarníci: Marie Filippovová,
Zdena Höhmová, Ludmila Kováříková, Miroslav Malina, Josef Ruszelák,
Zdeněk Tománek, Marek Trizuljak
a Jiří Vlach. Vystavena budou díla ma-

lířská i grafická, keramické artefakty
i menší skleněné a kovové plastiky.
Naším záměrem je, aby v rámci tohoto nevelkého výběru uměleckých děl
byl návštěvník výstavy působivě osloven nábojem tvořivé energie, hledačství, experimentu, které jsou členům
Sdružení Q vlastní.
Ludvík Kundera,
Zdeněk Čecháček-Turba

Zájezd
do Polského Těšína
V sobotu 18. 10. 2008 je pořádán zájezd do Polského Těšína.
Odjezd autobusu z Ptačiny je
ve 3.45 hod. a z Náměstí Práce
ve 4 hod. Zájemci se mohou
přihlásit u paní Kostelecké,
Komenského 313, Adamov
nebo na telefonu 516 447 179.
Cena zájezdu 280,- Kč. Zájezd
je nutno platit při přihlášení!
Je třeba vzít s sebou cestovní
pas nebo občanský průkaz.

INZERCE
Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku?
Využijte program při pracovním zařazení. Až 27 oborů. Tel. 511 511 011.
Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, plot či pozemek
pro reklamní účely! Tel. 511 511 588.
Doučím němčinu pro základní
a střední školy. Tel. 606 936 332.
Koupím garáž na Ptačině nebo
Kolonce,
cena
dohodou. Tel.
737 241 804.
Prodám nebo pronajmu zařízenou
garáž na ulici Plotní. Tel. 777 016 419.
AEROBIK – opět začínáme od 8. září
na ZŠ Ronovská, vchod z hřiště. Každé pondělí a čtvrtek od 19.00 – 20.00
P-class, bodystyling. Cena 25 Kč/hod.
Těšíme se na Vás!!!
Prodám garáž na Horce u bývalého internátu. Cena dohodou. Tel.
603 307 539.
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony celé
sbírky, větší množství i pozůstalost po
sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší
možné ceny. Tel. 724 229 292.
Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.
605 903 800.

Vzpomínka na minulý školní rok
Slavnostní rozloučení s deváťáky

Závěrem školního roku 2007/2008 jsme
se v Městském kulturním středisku v Adamově rozloučili s žáky deváté třídy, kteří úspěšně ukončili základní školu a po
prázdninách se všichni rozejdou po svých
dalších cestách za vzděláním.
Program si pro tuto slavnostní příležitost připravili naši nejmenší – prvňáčci
z Ronovské - pod vedením paní učitelky
Světlany Baborské. Paní učitelka Markéta
Chlubná připravila se svými žačkami ZUŠ
taneční vystoupení. Ve dvou písních se
blýskla Adéla Grimová, žákyně 8.B a tečkou kulturního programu byla recitace dívek z 9.A.
Vážnost slavnostního okamžiku podtrhla i přítomnost pana starosty Jiřího Němce
a paní ředitelky Mgr. Jany Burianové, z jejichž rukou žáci přijali svoje poslední vy-

svědčení na základní škole, ale i různá ocenění a pochvaly.
Třídní učitel Mgr. Radek Cupák připravil
se svými deváťáky zajímavou prezentaci.
Před zraky všech se postupně objevovaly fotografie žáků z doby nynější i z dětských let,
zajímavé citáty, koníčky a zájmy a u každého
žáka také název střední školy a studijní nebo
učební obor, který bude po prázdninách navštěvovat.
Měli jsme je tam všichni jako na dlani: sebevědomé krásné mladé lidi, kterým už bychom měli začít vykat, chvíli ještě děti, které
se neubrání slzičkám, chvíli už téměř dospělí lidé, kteří se s námi loučí pevným hlasem
a ještě pevnějším stiskem ruky.
Všichni našim (teď už vlastně bývalým)
žákům přejeme to, co zaznělo v projevu naší
paní ředitelky: „Buď šťastná, buď šťastný!“

utichla ústa, která uměla se smát. Tak
jak ti z očí zářila dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. Osud neúprosný tě vzal, smutek a vzpomínku
zanechal, odešla jsi bez slůvka rozloučení. Dne 2. října uplyne 5 let od náhlého odchodu paní Marie Hlouškové.
Vzpomíná celá rodina

Dne 29. října 2008 by se dožil 77
let pan Jindřich Husák. 26. října tomu
bude 5 let co nás navždy opustil. Všem
kdo vzpomenou s námi děkuje
manželka a děti s rodinami.

Dne 28. 9. 2008 to bude 20 let co
zemřel pan Rudolf Bambušek. S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 11. 10. 2008 uplynulo 5 let
od úmrtí pana Josefa Zouhara. Dne

2. 11. 2008 by se dožil 80 let. Všem, kteří
vzpomenou se mnou, děkuje dcera Eva.

Utichlo srdce, nejsou slyšet tvá
slova, zhasly oči, které tak milovaly,

Dne 21. 10. 2008 uplyne 5 let od
úmrtí paní Marie Oujezdské. Stále
vzpomíná
dcera Blanka, vnuk Martin
a vnuk Lukáš s rodinou.
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Ži l i m e z i n á m i

Arnošt Dáňa - 25. výročí úmrtí

Narodil se 13. února 1931 v Adamově.
Otec byl továrním kovářem, později mistrem. Arnošt měl ještě staršího bratra Jiřího
(roč. 1926). Na začátku 2. světové války byl
otec služebně přeložen do tehdejších Škodových závodů v Dubnici nad Váhom, kam
se přestěhovala i celá rodina. Bydleli v Orechovém u Trenčína. Tam Arnošt dokončil
obecnou školu a začal navštěvovat gymnázium v Trenčíně, které dokončil po válce
v Brně, kdy se celá rodina opět vrátila do
Adamova.
Po maturitě absolvoval vyšší jednoroční
družstevní kurs a v roce 1950 nastoupil na
Krajské družstevní radě v Brně do zaměstnání, kde pracoval jako revizní asistent. Ze
zdravotních důvodů přešel pracovat do Jednoty Blansko. Do Adamovských strojíren
v Adamově nastoupil v roce 1954 jako nákupčí. Po roce nastoupil na místo tajemníka závodního klubu Adamovských strojíren.
Kultura byla smyslem jeho života již od raného mládí. Sám hrál na harmoniku a kytaru, jimiž doprovázel místní mládežnický pěvecký
soubor v Adamově. Byl také zástupcem vedoucího souboru, učitele Jaroslava Pokorného. Oba měli nemalou zásluhu na dobrých výsledcích tohoto souboru v okresních
i krajských kolech soutěží.
V adamovském závodě pracoval Arnošt
přes 10 roků. Zejména jako tajemník závodního klubu vykonal hodně obětavé práce ve
prospěch zaměstnanců závodu a adamovských občanů. Podílel se rovněž na kulturní
činnosti organizací mládeže. Po vybudování
nového kulturního domu (1953), kdy se rozvinula činnost divadelního kroužku, ustavil
se výtvarný kroužek i historicko-vlastivědný, který přetrval do dnešních dnů (avšak
při Městském kulturním středisku). Později
vznikaly další zájmové kroužky a také byla
14

do závodního klubu přestěhována knihovna
závodního klubu.
V letech 1961 - 1964 pracoval Arnošt
v adamovském závodě jako účetní a ekonom. Poté přešel na požadavek podniku Metra Blansko pracovat jako tajemník jejich závodního klubu, kde pracoval do roku 1969.
Později, až do konce svého života, pracoval
v Metře jako soutěžní referent. S manželkou
Marií, roz. Hnátovou, vychovali dva syny.
Arnošt Dána byl také dopisovatelem různých novin a časopisů jako Směru, Informetry, Nového života (okresní noviny), Práce,
Rovnosti, Kulturní práce aj. Byl aktivním členem pěveckého sboru Hlahol v Adamově
a pěveckého sboru Rastislav při ZK ROH ČKD
Blansko.
Arnošt Dáňa byl adamovskou osobností,
na kterou by se nemělo zapomínat. Byl dobrým kamarádem, čestným a poctivým občanem. Zemřel po těžké nevyléčitelné nemoci
30. srpna 1983 ve věku 52 let. Čest jeho památce!

Emil Tuč - nedožité
85. narozeniny

MěNV za obvod Adamov II - Kolonie. Protože byl schopný a oblíbený, byl ve volbách
v letech 1976 a 1981 opět zvolen, a to již za
obvod Adamov I. Do jeho volebního obvodu v roce 1976 spadalo nádraží se strážními
domky od Babic až po Nový hrad, včetně rodinných domků za tratí a ulice Hradní (dříve
ulice AB). Byl to nejrozsáhlejší volební obvod
pro jednoho poslance v Adamově. V roce
1981 byl poslancem za volební obvod - ulice Osvobození a ulice Pod Dřínovou. Pro svůj
poctivý přístup k práci, schopnosti a dobrý
vztah k lidem byl zvolen za člena městské
rady ve funkci předsedy Sboru pro občanské
záležitosti. Na tomto úseku vykonal hodně
práce. Zúčastňoval se vítání občánků do života, působil při oddávání nových manželských párů apod. Do paměti adamovských
občanů se vtiskla jeho procítěná slova při
posledním loučení se spoluobčany. Zde spolupracoval s Ing. Zdeňkem Čejkou.
S manželkou Věrou vychovali dvě dcery.
Po odchodu Emila Tuče do důchodu, se manželé přestěhovali z nádražního bytu do družstevního bytu na Ptačině a v roce 1991 se
přestěhovali do Blanska, blíže svým potomkům. Emil Tuč zemřel náhle 18. dubna 1999
ve věku 75 let. Příští rok v dubnu uplyne již
10. výročí od této smutné události. V paměti adamovských občanů zůstává jako dobrý,
pracovitý, obětavý, čestný, poctivý a skromný člověk, který vykonal mnoho dobrého
pro město Adamov, jeho občany a také i ve
prospěch železniční stanice v Adamově. Čest
jeho památce!
MK

Krejčovství
Korábková nabízí
služby:
Narodil se 27. října 1923 v Brněnci. V Boskovicích vystudoval Reálné gymnázium
a později ještě průmyslovou školu železniční. Ta nasměrovala celý jeho profesní život.
Jako absolvent nastoupil k československým drahám 1. září 1943. Po válce Emil Tuč
pracoval na různých železničních stanicích
jako výpravčí. V říjnu 1961 byl jmenován
přednostou železniční stanice v Poličce, kde
působil až do 1. března 1970. Z rodinných
důvodů přešel poté do Adamova, kde nastoupil jako náčelník železniční stanice. Zde
působil 23 let, až do odchodu do důchodu
27. října 1983.
V Adamově se Emil Tuč zapojil do veřejné práce. V roce 1971 byl zvolen poslancem

•• šití dámských oděvů
•• opravy dámských oděvů
•• šití záclon, povlečení
Příjem zakázek: středa
v době od 9 do 18 hodin.
Dílna se nachází na ul.
Kolonie 302 (v objektu firmy Gama). Telefon:
732 272 660

Rozvíjející se společnost
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
Blanenská 257, 66434 Kuřim
hledá do stálého pracovního poměru
pracovníky těchto profesí:

•
•
•
•
•
•
•

Brusič závitů, brusič na kulato
Soustružník, frézař
Obráběč kovů CNC
Pracovník elektroúdržby
Kontrolor jakosti
Konstruktér , technolog
Vedoucí údržby a správy majetku

Nabízíme:
• možnost zapracování
• finanční ohodnocení dosahovaného výkonu
• týden dovolené nad rámec ZP
• pracovní dobu 37,5 hod. týdně
• příspěvek na stravování, dopravu a penzijní
připojištění

V případě zájmu o práci v naší společnosti se prosím obraťte na naše personální oddělení:
Iveta Musilová, tel.: 541 102 555, fax.: 541 103 634
e-mail: musilova@ks-kurim.cz

Truhlářství LOPASK

Zakázková výroba a montáž nábytku
z lamina a masivu
 kuchyňské linky
 vestavěné skříně
 obývací stěny
 dětské pokoje
 ložnice
 postele
 kancelářský nábytek
Stanislav Paar, 679 03 Olomučany 376
e-mail:LOPASK@seznam.cz
tel:724 066 640
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. připravuje
Kulturně informační komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Z. Němcová, L. Vrožinová, J. Králíčková, I. Hrušáková, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát,
Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. odpovědný pracovník Ing. O. Kašpárková, Městský úřad Adamov, U kostela 1, 679 04 Adamov,
tel.: 516 499 626, e-mail: olga.kasparkova@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: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.
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