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Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Město Letovice zajistilo PLAVÁNÍ pro občany města Letovice  
a místních částí v areálu Městských lázní Boskovice.

KAŽDOU SOBOTU 
od 14. 9. 2019 
do 28. 12. 2019 
od 13.30 – 15.00 hodin. 

Doprava po vlastní ose.

Průkaz totožnosti 
je vstupenkou do areálu.

10. mistrovství 
Jižní Moravy 

veteránů v šipkách 
konané jako memoriál Martina a Zdeňka Tasche

Týden knihoven v Brově – Jenči

	 Dne	14.	9.	2019	se	konalo	v	pro-
storách	Šipkového	klubu	Adamov	již	
desáté	mistrovství	Jižní	Moravy	ve-
teránů	–	memoriál	Martina	a	Zdeňka	
Tasche,	 kteří	 byli	 hráči	 Šipkového	
klubu	 Adamov	 a	 během	 jednoho	
roku	 nás	 navždy	 opustili.	 Turnaj	 je	
pořádán	 jako	 vzpomínka	 na	 tyto		
hráče.	Toto	mistrovství	pořádal	jako		
každý	 rok	 Šipkový	 klub	 Adamov	
pod	záštitou	Jihomoravského	oblast-
ního	šipkového	svazu	a	města	Ada-
mov.	Mistrovství	se	konalo	ve	dvou	
kategoriích	od	40-ti	do	50-ti	let	a	nad	
50	let,	dále	se	hrál	doplňkový	turnaj	
žen	a	náhodně	losovaných	dvojic.
	 Vítězové	 jednotlivých	 kategorií	
se	 pak	 utkali	 o	 putovní	 pohár	 me-
moriálu.	Nejlepší	v	každé	kategorii	
obdrželi	 poháry,	 finanční	 odměny		
a	 věcné	 ceny,	 samozřejmostí	 jsou	
upomínkové	předměty	pro	každého	

účastníka.	V	ceně	startovného	bylo		
i	bohaté	občerstvení,	které	připravil	
kolektiv	 Šipkového	 klubu.	 Turnaje	
se	zúčastnilo	celkem	33	hráčů	–	15	
v	mladší	kategorii,	14	ve	starší	kate-
gorii	a	4	ženy.	Turnaj	zahájil	předse-
da	 Šipkového	 klubu	 Milan	 Dudík		
a	 starosta	 města	 Adamov	 Roman	
Pilát.
	 Celkovým	 vítězem	 a	 majitelem	
putovního	 poháru	 se	 stal	 Martin	
Réda,	vítěz	kategorie	mladších,	kte-
rý	ve	finále	porazil	vítěze	kategorie	
starších	 Jiřího	 Častu.	 Poháry,	 fi-
nanční	odměny	a	věcné	ceny	v	kaž-
dé	 kategorii	 po	 turnaji	 předával	
předseda	ŠK	Adamov	Milan	Dudík.	
Důležité	 je,	 že	 se	 zde	 všem	 líbilo		
a	z	turnaje	se	stala	tradice.

Text: Milan Dudík, 
předseda Šipkového klubu Adamov

Foto: Šárka Ščudlová a Jana Častová

	 Naše	 obecní	 knihovna	 sídlila	 od	
roku	1974	v	budově	místní	mateřské	
školy.	Díky	přestavbě	obecního	úřadu	
vznikl	nový	prostor	právě	pro	obecní	
knihovnu.	 Za	 odborné	 pomoci	 jsme	
aktualizovali	náš	knižní	fond	a	i	když	
jsou	nové	prostory	daleko	menší	než	
ty	 původní,	 podařilo	 se	 a	 knihovna	
mohla	být	přestěhována.
	 Byla	 to	 opravdu	 velká	 a	 hlavně	
mravenčí	 práce.	 Samotné	 stěhování		
a	aktualizace	se	protáhlo	na	tříměsíč-
ní	přestávku	v	půjčování	knih.	
	 Přála	 jsem	 si	 otevřít	 až	 opravdu	
v	okamžiku,	kdy	 si	budu	 jista,	 že	 to	
stojí	 za	 to…	 A	 tento	 okamžik	 právě	

vyšel	 na	 Týden	 knihoven.	 Snad	 ani	
nemůže	být	vhodnější	datum	na	ote-
vření	nových	prostor	knihovny.	
	 Zajistila	 jsem	 drobné	 občerstvení		
a	spojila	tenhle	vyjímečný	den	s	bez-
platnou	 burzou	 vyřazených	 knih		
z	knihovny,	kam	mohli	knihy	přinést	
i	návštěvníci.	
	 Závěrem	 bych	 chtěla	 ještě	 jednou	
moc	poděkovat	všem,	co	mi	s	přípra-
vou	 pomohli.	 Díky	 vedení	 obce	 za	
podporu	a	financování	a	hlavně	děku-
ji	každému,	kdo	pomohl	radou,	nápa-
dem	či	prací	tak,	aby	tento	dnešní	den	
mohl	stát	za	to!!!

Text a foto: Kateřina Bajková

Nové prostory knihovny v Brově – Jenči 

POZVÁNKA


