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Pfiebal knihy

Okresní hospodáfiská komora
Blansko uspofiádala ve ãtvrtek 29. 11.
2018 v âerné Hofie akci na podporu
zaãlenûní ÏákÛ, studentÛ a pfiípravy
studentÛ na jejich budoucí povolání.

Podporu této akci pfii‰li vyjádfiit staro-
stové  mûst a obcí v regionu, fieditelé
ãi zástupci základních a stfiedních
‰kol, v˘chovní poradci, zástupci ãlen-
sk˘ch firem Okresní hospodáfiské 
komory Blansko a zástupci ostatních
firem v regionu Blansko, Boskovice.

Text: Renata Trávníková
Foto: Renata Kuncová Polická

V polovinû prosince vyjde kniha
Historie Adamova a jeho strojíren
v obrazech 1. Publikace obrazovou
formou mapuje historii Adamova,
Ïelezáren a strojíren od nejstar‰ích
dob po souãasnost. Obsahuje pfies
600 obrázkÛ, vût‰ina z nich nebyla
nikdy publikována a fiada z nich je 
unikátních. Uvidíte, Ïe kníÏecí
Lichten‰tejnské strojírny v Adamovû

patfiily mezi nejv˘znamnûj‰í firmy
Rakousko-Uherska. V Adamovû byl v roce
1889 vyroben jako první na svûtû automo-
bil se ãtyfidob˘m spalovacím motorem.
Byly zde vyrábûny parní lokomotivy fiady
423.0 pro âSD. Po tfii století se zde vyrábû-
ly zbranû a v˘robky pro armádu. Z druhé
poloviny 20. století Adamov proslavily of-
setové tiskové stroje a ãerpací stanice na
pohonné hmoty. V Adamovû nesmíme za-

pomenout ani na národní kulturní památku
Svûtelsk˘ oltáfi v kostele sv. Barbory.

Tato ojedinûlá publikace v exkluzivním
provedení formátu 30 x 30 cm o 332 stra-
nách bude k dispozici v pokladnû Mûstského
úfiadu v Adamovû, v Mûstském kulturním
stfiedisku v Adamovû a v informaãní kance-
láfii Blanka v Blansku. O dal‰ích prodejních
místech se jedná.

Text a foto: Jaroslav Budi‰

Podnikatelé 
a ‰koly spoleãnû 

Pro v‰echny, které zajímá historie Adamova a strojíren

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Pfiejeme v‰em klientÛm krásné Vánoce 
a pevné zdraví ve ‰Èastném roce 2019!

Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ a dÛvûru
PomÛÏeme splnit Va‰e pfiání, na‰e vûrnostní slevy se Vám vÏdy vyplatí!

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 28 let GARANCE PRO VÁS !

LÉTO = VYBERTE SLEVU A HOTEL VâAS!
VùNUJTE SV¯M BLÍZK¯M ZÁÎITEK, NA KTER¯ SE NEZAPOMÍNÁ! 

CESTOVÁNÍ P¤INÁ·Í RADOST A ZÁBAVU!
DÁRKOV¯ POUKAZ KAÎDÉHO POTù·Í!

Info: www.halasvitavka.cz
objednávky: 

miroslava.holasova@mestys-svitavka.cz, tel.: 725 111 354

Mûstys Svitávka 
Tip na vánoãní dárek!

Dárkov˘ poukaz v libovolné cenû 
do nové sportovní haly ve Svitávce.

• posilovna
• badminton, tenis, stolní tenis, volejbal …


