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Motto:
„Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala
k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas.“
Božena Němcová

tato slova Boženy Němcové se mi vybavila při čtení posledních vět dopisu,
který uveřejňujeme v novém čísle našeho listu. Jak je důležité, najít si vedle všech
povinností i chvíli pro své blízké, obětovat pár hodin pro zážitek na dlouhý čas. Jak
je příjemné se svou rodinou neztratit kontakt a společně se na něčem zajímavém
podílet, spoluprožívat důležité okamžiky našich životů. Přeji Vám všem, abyste,
aspoň občas, i ve svých rodinách nacházeli soulad tónů někdy tak rozdílných....
A samozřejmě přejeme všem příjemné letní dny, dostatek odpočinku a dětem
zasloužené prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Pokud si pár minut vyšetříte
i na přečtení nového čísla Okrouhleckého listu, najdete v něm určitě i tipy, jak volné dny
zajímavě strávit.
Do redakce jsme obdrželi neobvyklý
dopis i s povolení článek uveřejnit v našem listě.
Autorem je pan Ladislav Oujeský z Boskovic
a pojednává o našem rodákovi, jehož většina
potomků zde stále žije. Nabízíme Vám zajímavé
čtení o sousedovi, o kterém jste možná v dětství
slyšeli...
pokračování na str. 4
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí
Středa

8:00 - 14:00 hodin
13:00 - 19:00 hodin

Provozní doba kanceláře úřadu:

Pondělí
8:00 - 14:00 hodin
Úterý
8:00 - 14:00 hodin
Středa
13:00 - 19:00 hodin
Čtvrtek
8:00 - 14:00 hodin
Pátek
8:00 - 12:00 hodin
V době nepřítomnosti lze sjednat schůzku na tel. 724 137 891.
Telefonní číslo na obecní úřad: 516 467 244.

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy (rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací) bude přerušena dodávka elektrické energie dne 10.7.2018 od 7 do 18 hodin
v celé obci Okrouhlá, včetně lokality Melkov
 Ke zdárnému plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) se pověřencem
pro naši obec stala slečna Nikola Hlubinková ze Suchého. Bude kontrolovat i hlídat, aby nedošlo
ke zneužití nebo úniku Vašich osobních údajů z OÚ, a bude také Vašim prostředníkem při řešení
případných problémů v této oblasti.
Kontakt: Nikola Hlubinková, Suchý 62, 680 01, tel.: 731 929 800
 Připomínáme, že platí obecní vyhláška o ochraně nočního klidu (22 - 6 hodin) a také regulaci
hlučných činností o nedělích (6 -22 hodin). Pokud budete ve vymezených časech obtěžováni
nadměrným hlukem, upozorněte, prosím, strůjce hluku na platnost vyhlášky, a následně
případně i starostu obce nebo některého ze zastupitelů.
 Webové stránky obce se stále dolaďují, také v rámci plnění povinností z GDPR, proto mohou být
občas nefunkční. Budeme rádi, pokud navrhnete jakékoliv jejich doplnění nebo vylepšení.
 U obchodu Jednoty by měla být v nejbližší době osazena dopravní značka upravující parkování.
Buďte, prosím, ohleduplní a dodržujte zákaz parkování v otevírací dobu obchodu, aby zákazníci
měli kde zaparkovat.
 Sběrný dvůr bude letos otevřen vždy v čase 9 - 11 hodin o sobotách 7.7, 4.8, 1.9, 6.10 a 3.11.

Výzva
Stále hledáme materiály pro výstavu fotografií, které by mladším generacím ukázaly, jak se
u nás v obci dříve žilo. Proto Vás prosíme o zapůjčení těchto vašich pokladů k sestavení výstavy.
Pokud to kvalita fotografií umožní, tak s Vaším svolením pořídíme jen jejich kopie, aby se Vám
originály neztratily nebo neznehodnotily. A za bližší informace k obrázkům budeme také velmi
vděční.
Pokud máte zájem v naší snaze pomoci, dejte nám vědět - na email novin
okrouhleckylist@seznam.cz, paní Mileně Tiché v č.p.58 nebo panu Luboši Horákovi ml. v č.p. 189
nebo na OÚ.
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Starostův sloupek
Vážení spoluobčané,
pomalu končí volební období a v říjnu budou nové volby. Je možná vhodný čas bilancovat,
co všechno se nám za čtyři roky podařilo udělat.
Bylo dokončeno posílení tlaku vody v horní části naší obce a na to následovala výstavba
nového přivaděče pitné vody, takže výrazné šetření vodou během letního období je v naší obci u
konce. Obec, kam musely při suchých měsících vodu každoročně dovážet cisterny, definitivně
završila úpravy na novém přivaděči, který do budoucna zajistí daleko výraznější komfort v oblasti
pitné vody. Projekt, který konečně zajistil místním dostatek vody po celý rok, spočíval v rekonstrukci
čerpací stanice nad Hrádkovem, realizaci vodovodu, který zajišťuje výtlak vody z Vratíkova na
Okrouhlou a také rekonstrukci vodojemu ve Vratíkově. A právě vodojem byl poslední částí projektu
za přibližně deset a půl milionu korun, který čekal na své dokončení. Obec už konečně nemusí řešit
nedostatek životodárné kapaliny. Přítok je nyní třikrát vyšší než původně a navíc jsme napojeni na
zdroj valchovských jímek, který patří mezi nejlepší na okrese. V případě potřeby se navíc může
Okrouhlá napojit na skupinový vodovod, který přivádí vodu z Velkých Opatovic, a má tak zajištěnu
plynulou dodávku velmi kvalitní vody. Vodovod do Okrouhlé je navíc dimenzován tak, že se na něj
může připojit Benešov i Kořenec.
Byla dokončena komunikace v nové zástavbě rodinných domů na Melkov a dále byly
zrekonstruovány dvě ulice v horní části Okrouhlé. Při této akci se opravil vodovodní řad, vodovodní
přípojky a dešťová kanalizace s některými přípojkami.
Byla vystavěna nová hasičská zbrojnice s vysoce kvalitní zázemím, když před tím byly
nově pořízeny hasičská cisterna a technické vozidlo. Zároveň byla opravena točna a přilehlé plochy.
Byla zahájena také výstavba inženýrských sítí v lokalitě Melkov II pro 21 nových
rodinných domků.
Toto vše by se neobešlo bez našeho zastupitelstva. Hodnocení práce však přísluší Vám,
občanům obce.
Já si, ale všímám jiné roviny. Účasti zastupitelů na zasedání. Musím jednoznačně
konstatovat, že byla neuvěřitelná. Jen v pár případech byla neúčast zaviněna nemocí nebo služebními
či pracovními povinnostmi. Za to všem zastupitelům děkuji. Je pravdou, že drtivá většina z nich vždy
přistupovala ke svým povinnostem maximálně zodpovědně. Jsou na zasedání připraveni, mají
nastudovány patřičné zákony a vyhlášky. Není to jednoduché ještě po práci se takto připravovat.
Naopak smutné je, když je někdo soustavně nepřipraven, nezná základní zákon o obcích, je sprostý
a lže. Řešení problémů a zájmu obce je pak zúženo na invektivy na starosty či jiné členy
zastupitelstva. Zde je jen jedna rada pro Vás občany - pečlivě vybírejte své zástupce na všech
kandidátních listinách a křížkujte jen ty, o kterých jste přesvědčeni, že budou hájit vaše zájmy.
Co však je stínem na veřejných zasedáních je minimální účast občanů. Pravidelně chodí
2 až 4, většinou stále ti stejní. Vždyť zde můžete vznášet dotazy, připomínky či žádosti ve všech
oblastech, které Vás trápí. Je ovšem pravdou, že v jiných obcích a městech je to obdobné. Příkladem
jsou i Boskovice, kde chodí pravidelně 5-10 občanů, a to je město několikanásobně větší.
Zvláštní poděkování patří radě obce, jakožto kolektivnímu orgánu vedení obce. Do
současné doby bylo provedeno kolem 50 zasedání. Rada řídí a řeší běžný život v souladu se zákonem
o obcích, kde má přesně vymezeny pravomoci.
Zastupitelstvo na 19. zasedání rozhodlo o počtu 15 zastupitelů i pro další volební období,
čímž opět dojde ke zřízení rady obce.
/Bronislav Šamšula/
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pokračování ze str. 1

Cesta za pradědečkem
Měl jsem pradědečka, jmenoval se Karel Horák, narodil se v obci Okrouhlá. Když v roce
1914 musel narukovat do Rakousko-Uherské armády, bylo mu necelých 30 let, doma nechal ženu a
pět dětí. Moje babička Zdenka (později Kolářová) prožila svůj život na Benešově. Jediné, co nám
dětem o svém tatínkovi mohla říct bylo, že padl hned na začátku 1. světové války někde na ruské
frontě.
Po letech, když babička zemřela, se mi do rukou dostaly nejstarší rodinné fotografie, na
jedné z nich fotomontáž pradědečkova obličeje v uniformě vojáka a hlavně starý lístek, který psal
Karel v roce 1906 z vojny své nastávající Františce.
Něco nastartovalo moji zvědavost a začal jsem spolu se svou sestřenicí Zdenou
Kovaříkovou pátrat po stopách víc než sto let starých událostí. Prostřednictvím Vojenského
ústředního archivu v Praze jsem začal zjišťovat informace nejen o pradědečkovi, ale i o dalších
okolnostech Velké války.
Během dvou let jsme se dozvěděli o našem předkovi víc, než o něm zřejmě věděly jeho
vlastní děti. Z vojenského listu jsme např. vyčetli barvu očí, vlasů, velikost nohy, i to, že pracoval
jako pokrývač nebo jaké měl povahové rysy. Víme přesně, kdy narukoval na vojnu, kolik dostával
tenkrát kapesné a z dopisů, které psal rodičům, i o problémech, které musel řešit.
Ze zápisu z úmrtní matriky 8. pěšího pluku jsme zjistili, že 2. 9. 1914, což bylo měsíc po
mobilizaci, byl střelen do hlavy v bitvě u města Zámošč (tehdy Halič, dnes Polsko) a odvezen do
polní nemocnice ve vesnici Wólka Zlojecka, kde tentýž den zemřel. Když jsem pátral po možném
hrobě, nic konkrétního jsem se nedozvěděl ani z Prahy, ani z Varšavy, natož z Vídně.
Neuplynul ani rok a do boskovické farnosti přišel nový kaplan, mladý polský kněz, který se
narodil v Zámošti, kde prožil i celé svoje dětství. Tohle nebyla rozhodně náhoda a protože se z nás
během pár měsíců stali přátelé, oslovil jsem ho s prosbou, zda by nemohl, až pojede domů, něco o
možném hrobě Karla zjistit.
V průběhu návštěvy svého rodného kraje se otci
Sylwestrovi podařilo vypátrat místo, kde ve Wólce Zlojeckej
byla vojenská polní nemocnice, pořídil fotky, vyptával se
místních, až nakonec došel na místo, kde byli pohřbíváni padlí
vojáci a já jsem hned věděl, že se tam v budoucnu chci podívat.
Na rodinné sešlosti jsem se s několika nejbližšími příbuznými
rozhodl toto místo navštívit.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že nakonec vypravíme
celý autobus, v němž nejmladší účastnice bude mít sotva rok a
nejstarší letos oslaví 75 let, zkrátka zástupci tří generací
potomků našeho pradědečka.
V neděli 22. dubna 2018 jsme vyrazili z Boskovic přes
rodnou Okrouhlou až do bezmála 650 km vzdáleného polského
města Zámošč, kousek od hranic s Ukrajinou. Díky našemu
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průvodci, otci Sylwestrovi, jsme si prohlédli krásné historické město a poté vyrazili na pohřebiště.
Sám za sebe musím říct, že příchod na místo mezi poli, kde od roku 1914 odpočívá náš
společný předek (a s ním i další stovky vojáků), byl silným zážitkem. Díky přítomnému knězi jsme
mohli prožít symbolické rozloučení s pradědečkem, na místě jsme zanechali železný kříž, k němu
položili kameny z jeho rodné vesnice. Nakonec jsme si všichni symbolicky připili slivovicí z roku
2014, vypálenou z plodů vyrostlých na pozemcích pradědečka a vzpomněli na ostatní příbuzné, kteří
tam s námi nemohli být. Všechno do sebe tak neuvěřitelně zapadalo.
Pan Wojciech z místního obecního úřadu byl dojatý a děkoval nám za návštěvu i za možnost
zúčastnit se našeho obřadu. Mimo jiné nám potvrdil, že zchátralá budova stojící opodál je bývalou
vojenskou polní nemocnicí a zemřelí vojáci byli na tomto místě, kde roky stojí kamenný kříž,
pohřbíváni.
Po návratu domů jsem kontaktoval nadšence z organizace Signum Belli 1914, kteří hledají
zapomenuté hroby našich padlých předků v 1. světové válce a na základě našeho popisu a souřadnic
zařadili hromadný hrob do své databáze.
A možná nejcennějším nakonec nebylo ani vypátrat přesné místo, kde má náš příbuzný
hrob, ani zjistit, za jakých okolností zemřel; tou největší hodnotou je čas, který jsme tomu věnovali
a hlavně, že jsme společně jako jedna velká rodina prožili nezapomenutelné dva dny. Všem moc
děkuji.
Ladislav Oujeský - pravnuk

Přehled akcí u nás
sobota

28. 7.

od 9 hodin - Běh okolo Sněhuláka

sobota

26.8.

na výletišti U pazderny proběhne již tradiční myslivecké odpoledne s hudbou,
laserovou střelnicí a bohatým občerstvením..

neděle

16.9.

Pouť na Benešově - dětská mše v 10 h

sobota

22.9.

MTB XCO Okrouhlá - místní závod Poháru Drahanské vrchoviny. Podařilo se
nám vyměnit termín závodu horských kol. Původní termín byl v kolizi s dříve
plánovaným mysliveckým odpolednem.

sobota

22.9.

autobusový zájezd na divadlo do Brna. Tentokrát na hudební představení
Flashdance. Ještě jsou volná místa, máte-li zájem, přihlaste se u p. Mileny Tiché
v č.p. 58 nebo na ticha.milen@seznam.cz

září

Branný závod mládeže požárních hlídek

Nabídku dalších zajímavých možností na trávení volných dní najdete již tradičně v další části listu.
/mmt/
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Z dění v naší MŠ
Školní rok se nám schýlil ke konci a v naší mateřské škole proběhla poslední akce a to
Rozloučení s našimi předškoláčky. Ještě před tím bych chtěla zmínit některé z akcí, které u nás
v druhém pololetí proběhly.
Začátkem dubna to byl Karneval pro děti v kulturním domě a na konci dubna Slet
čarodějnic, který jsme trochu pozměnili a průvod jsme zakončili na zahradě naší mateřské školy.
Celý den si to děti náramně užívaly v čarodějnickém oblečení. Dopoledne se pobavily při různých
soutěžích a tancích ve školce, odpoledne na zahradě proběhl krátký program a vyhodnotili jsme
nelepší a nejoriginálnější čarodějnické klobouky, za které děti sklidily velký potlesk a odměnu. Po té
jsme společně s rodiči opékali párky. Počasí nám přálo, takže si to děti náležitě užívaly.
Oslava pro maminky proběhla v květnu, děti vyrobily pro maminky dárečky a zazpívaly
spoustu písniček, zarecitovaly básničky a zatancovaly jako kočičky v Kočičí písničce. Vystoupení se
dětem povedlo a zaslouží velkou pochvalu, maminky si tak mohly aspoň na chvilku odpočinout
od všech starostí a pobavit se tak se svými nejmilejšími.
Na Den dětí nám připravilo krásný program na školní zahradě HZS JMK Brno. Děti si
ve skupinkách hravou formou zopakovaly, co pro nás hasiči znamenají. Mohly hasit vodou a stříkat
na domeček, mohly si vyzkoušet hasičské oblečení, helmu, prohlédly si hasičské auto, kde si mohly
i posedět. Za toto krásné dopoledne děkuji panu Ing. Milanu Tlamkovi, který pro nás vše
zorganizoval.
Společný výlet rodičů a dětí se tentokrát konal do ZOO Jihlava. Krásně opravená zahrada s
překrásnými zvířaty se nám nabízela k celodenní prohlídce. I tady nám počasí přálo a děti si zvířátka
se zájmem prohlížely.
Zúčastnili jsme se také výtvarných soutěží: Mé toulky přírodou a Požární svět očima dětí.
V těchto soutěžích byly některé naše děti velmi úspěšné, jejich obrázky byly vyhodnoceny
v okresním i krajském kole, za což byly náležitě odměněny. V závěru roku proběhl ještě Motýlkový
den, kde se celá třída hemžila motýlky, jejichž křidélka si děti samy vyrobily. Nebyla nouze o soutěže
a sladké odměny.
Rozloučení s předškoláky proběhlo v pátek 22.6. s divadlem Úsměv, se kterým dlouhodobě
spolupracujeme a shlédli jsme pohádku O Budulínkovi, po které proběhlo slavnostní pasování dětí
na školáky. Do první třídy odchází 9 dětí. Slavnost proběhla za účasti rodičů předškolních dětí.
Chtěla bych popřát našim dětem, aby i nadále chodily do školky rády a mohli jsme si tak
společně užívat vše, co pro ně po celý školní rok připravujeme a taky krásné a nezapomenutelné
chvíle v naší školce. Všem dětem a rodičům přeji krásné prázdniny, abychom se v září opět všichni
společně sešli a mohli pokračovat v naší krásné práci.
/Jaroslava Kovářová/

Obecní knihovna informuje
Dne 13. června 2018 proběhl v době od 16 do 19 hodin v Obecní knihovně Okrouhlá
tradiční Den otevřených dveří. I letos se tato akce setkala s velkým zájmem zejména mladých
čtenářů. Návštěvníci se mohli seznámit s provozem knihovny, prohlédnout si její interiér a vybrat
knihy na léto a na prázdniny. Pro děti, které knihovnu navštívily, byly připraveny drobné dárky
a sladká odměna.
Knihovna bude před letní pauzou naposledy otevřena 4. července 2018. Budeme rádi, když
nám zachováte svou přízeň a znovu nás po prázdninách navštívíte 29. srpna v době od 16 do 19 hodin.
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I přes krásné počasí se nás letos bohužel
sešlo méně než v loňském roce. To bylo pro nás, jako
organizátory, malé zklamání. Na druhou stranu jsme
ale byli mile překvapeni menším množstvím odpadu,
který jsme sesbírali. Ne že bychom se při úklidu
flákali, ale jaksi jsme ho více nenašli. Že by lidem
více záleželo na čistotě svého okolí? Chceme tomu
věřit... Uvidíme příští rok...
A letošní statistika? 28 dobrovolníků a
sesbíráno cca 500 kg odpadů.
Výstava modelů ze stavebnice Lego a dílničky
Na 4. ročník této akce nám vůbec nepřálo
počasí. Bylo totiž tak krásně, že spíše lákalo na
procházky v přírodě, než na návštěvu výstavy. To
se odrazilo na návštěvnosti, která nebyla tak
početná, jako v loňském roce. O to víc si ji však
účastníci užili. Modelů na koukání byla spousta,
děti se nemohly odtrhnout od modelů na dálkové
ovládání, se kterými řádily na pódiu. A koho
omrzelo lego, trávil spoustu času u tvoření
ze zažehlovacích korálků nebo papírových origami.
Podle spokojených tváří odcházejících návštěvníků jsme nakonec usoudili, že akce se moc
povedla a třeba si ji v budoucnu někdy zopakujeme.
Morava
A jak je již u nás tradicí, vyrazili jsme na vodu.
Nejdříve jen dospěláci. Prozkoumat nějakou, kterou jsme ještě
nejeli. Letos padla volba na řeku nám blízkou a to Moravu. Ta
nás natolik nadchla, že jsme ji zvolili i jako letošní hlavní řeku,
kdy vystřídala zaběhnutou Vltavu. Úžasné bylo, že jsme se
na každém říčním kilometru nesráželi s desítkami dalších
plavidel a že břehy nelemovala spousta stánků s občerstvením.
Žádné přecpané kempy hlučící do ranních hodin.
Řeka je to krásně meandrující. S úseky klidnými i
divokými, náročnými i pohodovými. Někdy s nohama nahoře užívaje si sluníčka, někdy zápolíce
se silným proudem a padlými stromy.
Celkově jsme Moravu prozkoumali z Postřelmova do Horky pod Litovlí. A určitě se na ni
s dětmi vrátíme!
No a pokud vše klapne, tak na podzim chystáme překvapení...
/sh/
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Společenství Archa
Noc kostelů
„Zůstávali přes NOC v blízkosti Božího domu“
je verš z bible, ze Starého Zákona, který se stal mottem a zároveň i pozváním do více než 190
kostelů a modliteben. V pátek 25.5.2018 se otevřely dveře i našeho kostela na Benešově, ve kterém
na návštěvníky čekal doprovodný večerní program.
Letošní téma jsme pojali poněkud netradičně - snažili jsme se přiblížit hlavně dětem,
mládeži a dnešnímu světu, kterému vládnou moderní technologie. A de facto se mobilní telefon
začíná stávat povinnou výbavou každého z nás. Hlavní myšlenkou bylo prostřednictvím mobilních
telefonů zdůraznit samotnou komunikaci, a to i komunikaci s Bohem. Jen tím, že jsme se v kostele
všichni sešli, „poslali“ jsme Bohu nespočet krásných „SMSek“. Kéž je budeme každý z nás posílat
i nadále....
„Bůh čeká na naše zavolání, na naši odpověď… Je ON-LINE 24 hodin každý den. To je Boží
zpráva!“
V úvodu programu se představily děti z Archy, které zahájily večer písničkami a krátkým
biblickým příběhem o Noemovi a jeho Arše. Následovaly aktivity pro děti - výroba mobilních
telefonů, psaní vzkazů pro Boha, tajenka, skládačky, omalovánky. Ve 20 hodin se rozezněly kostelní
zvony a poté zazněly krásné zpěvy Ludíkovské a Benešovské scholy. Závěrem proběhla
u rozsvěcených svíček tichá modlitba s
písničkou, která doladila atmosféru Noci, a my
jsme mohli být společně v blízkosti Božího
domu.
Rádi bychom tímto poděkovali dětem a
rodičům z Archy, zpěvákům a muzikantům,
benešovským dobrovolným hasičům za pomoc
při prohlídce kostelní věže, otci Pavlovi a Vám
všem, kteří jste s námi strávili letošní Noc
kostelů.
Za ARCHU
Mgr. Michaela Kovářová
Další akce:
8.9. od 8 hodin - podzimní výlet Archy pravděpodobně do skláren v Úsobrně, potom společný
program na Kořenci, zakončený opékáním párků a zpěvem u ohně za muzeem na Kořenci
16. 9. v 10 hodin - Archa účinkuje na poutní mši sv. na Benešově
6.10. od 14 hodin - farní drakiáda, tentokrát na Okrouhlé
4.11. v 10 hodin - Archa zpívá při mši sv. v kostele na Benešově
2.12. v 10 hodin - Archa zpívá se sv. Mikulášem v kostele na Benešově
29.12. od 16 hodin - Betlémské putování s Marií a Josefem a Archou po Benešově
Na www.archa8.webnode.cz a www.farnostbenesov.cz najdete spoustu fotek a videí
z uskutečněných akcí, nové písničky i zajímavé odkazy….
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Kultura a akce v Boskovicích a okolí
1.7. - 31.8. 2018 v restauraci Morava na Benešově - 20. ročník Výstavy obrazů - Jitka Korčáková,
Soňa Pachlová, Josef Janík
3.7. -17.8.2018 na Zámku Lysice v Renesančním salónku vedle návštěvnické pokladny - Výstava
obrazů účastníků mezinárodního sympozia naivních a amatérských umělců. Vstup volný.
5.- 8. 7.2018 na různých místech města - Unijazz - 26. Festival Boskovice - festival pro židovskou
čtvrť - návštěvníky čekají nejen koncerty různých hudebních žánrů, divadelní představení pro děti i
dospělé, filmové projekce, výstavy a autorská čtení, ale také např. komentované prohlídky
boskovického ghetta. Vystoupí například hiphopeři Prago Union nebo americký baskytarista
Fernando Saunders, headlinerem letošního ročníku bude legendární kapela Dälek z Ameriky.
Seznam českých umělců rozšíří producent Jan P. Muchow s kapelou The Antagonists. Více informací
najdete na www.boskovice-festival.cz. Předprodej: MIS Boskovice
5.7.2018 v 11 a v 15 hodin na Zámku Lysice - Komentovaná prohlídka zámecké zahrady a
zahradnictví s fíkovnou a oranžérií. Rezervace nutná na tal. čísle: 516 472 235.
6.7.2018 od 17 hodin na nádvoří Zámku Boskovice - Koncert pro děti: Bombarďák - z cyklu
Boskovický pohádkový hřebínek. Bombarďák je název kapely, kterou tvoří autor všech textů Jirka
Jelínek společně s Michalem Daleckým a Filipem Nebřenským, na jejichž vroubek jde muzika.
Vstupné: 120 Kč na místě / 90 Kč v předprodeji; permanentky na celý cyklus v předprodeji
6.7.2018 v 21 hodin na nádvoří Zámku Lysice - Strašidlo Cantervillské. Divadelní komedie Oskara
Wilda v režii Jaroslava Kříže. Hrají: Martin Zounar, Martin Pošta, Bára Štěpánová, Hanka
Sršňová,… Vstupné 399,- Kč v předprodeji v pokladně zámku, v síti Ticketportal a Ticketstream/na
místě 499,- Kč
13.7.2018 v 19 hodin v Arboretu Šmelcovna - hudební večer s kapelou Seňorita; vstupné 80,- Kč
13.- 14.7.2018 v Kempu na Suchým - VESUF - festival malých pivovarů, kde můžete ochutnat
z desítek různých piv z několika pivovarů a následně o nejlepším pivu hlasovat. Celý festival je
doprovázen skvělou hudbou, bohatým občerstvením a závěrečným ohňostrojem.
Program: v pátek v 14 - 22 hodin: František Nedvěd, Jaroslav Uhlíř, Od ucha k uchu; v sobotu v
10 – 22 hodin: Tomáš Klus, Děda Mládek Illegal Band, Together/Golden Delicious, Pink revival,
Karlovy hračky. Vstupné v předprodeji 99,- Kč/2 dny, na místě 199,- Kč na 2 dny, děti do 120 cm
zdarma
13.- 15.7.2018 na Zámku Boskovice - Festival seriálů - budou k vidění epizody z oblíbených seriálů
ze všech televizí, návštěvníci budou mít možnost se osobně setkat s herci a tvůrci těchto seriálů.
Kromě čtyř projekčních ploch je také připravena výstava rekvizit, autogramiády herců a bohatý
doprovodný program pro dospělé i děti.
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14.7.2018 na Letišti Letovice(Písečná) - Letovické polítání 2018 - 8.ročník tradiční akce je ukázkou
leteckého modelářství . Více na www.lmk-letovice.cz.
od poloviny července do konce prázdnin se bude opět digitálně promítat v Letním kině Boskovice
17.- 22.7.2018 na Vlakovém nádraží Boskovice - Legiovlak v Boskovicích. Legiovlak - pojízdná
replika legionářského vlaku z období „ešalonové války“ na Transsibiřské magistrále. Cílem je
připomenout zásadní historické zásluhy československých legionářů. Otevírací doba: ve všední dny
8–18 hodin, o víkendu 9–19 hodin. Velmi doporučuji všem, viděla jsem vloni v Blansku.
19.- 31.7.2018 v předsálí a videosálu kina Panorama Boskovice - Výstava TGM a cestování . Výstava
prezentuje cesty T. G. Masaryka v době, než se stal prezidentem a v prezidentském období.
Seznamuje návštěvníky se způsobem cestování, přináší zajímavosti o různých pobytech TGM v
Československu i v zahraničí. Zahájení výstavy 19. 7. v 16 hodin - promítání filmů
22.7.2018 od 13 hodin v Letním kině - Retropárty 2 - koncerty československých legend jako pocta
československým hudebním legendám při příležitosti připomenutí si výročí 100 let
Československého státu. V rámci této hudební akce proběhnou koncertní vystoupení předních
umělců jako Petra Janů s kapelou Amsterdam, Peter Nagy s kapelou Indigo, Jitka Zelenková s
kapelou, po delší koncertní odmlce se představí Petr Spálený s Miluškou Voborníkovou a kapelou
Apollo Band, a pokud vše dobře dopadne, tak by hostem tohoto ojedinělého festivalového projektu
mohl být i mistr Karel Gott s kapelou Pavla Větrovce (vystupoval zde před 49 lety, dne 7.7.1969).
Bohatá nabídka občerstvení v prostoru parku u Zámeckého skleníku po celou dobu programu.
Předprodej v MIS Boskovice. Cena do 15.6. = 790,- Kč, do 20.7. = 890,- Kč, na místě 990,- Kč.
28.7.2018 od 10 hodin v Letním kině Boskovice - ColorProfi - charitativní akce s koncertem a
bohatým programem pro celou rodinu, bohaté občerstvení, vstupné dobrovolné (10 h - Šmoulí sen,
11 h Wikiho bublinková minidiskotéka, 12,30 h Nell, 14 h Pružiny, 16 h eLiška, 18 h Petr Bende a
Band)
28.7.2018 v 19 hodin na Zámku Lysice - koncert Hradišťan & Jiří Pavlica. Vstupné 350,- Kč.
29.7.2018 v 11 a v 15 hodin na Zámku Lysice - Komentovaná prohlídka zámecké zahrady a
zahradnictví s fíkovnou a oranžérií. Rezervace nutná na tel. čísle: 516 472 235.
4.8.2018 v 11 a v 15 hodin na Zámku Lysice - Komentovaná prohlídka zámecké zahrady a
zahradnictví s fíkovnou a oranžérií. Rezervace nutná na tal. čísle: 516 472 235.
4. 8.2018 Hudební festival na Zámku Boskovice - BOSKOfest - Poetika, INE KAFE, Pavel Callta,
Debbi, Michal Hrůza, Tata Bojs (www.boskofest.cz). Vstupné na místě 599,-/200,- Kč nebo v
předprodeji do 30.7. v MIS Boskovice nebo na Ticketstream = 499,-/150,- Kč.
3.- 5.8. 2018 v Letním kině Filmový víkend s ČSFD - dvě noci plné bezchybných filmových zážitků,
skvělé atmosféry, dobrého jídla a pití a příjemných překvapení.
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11.8.2018 v Arboretu Šmelcovna - hudební odpoledne TRNÍ NA VĚTVI - country, folk..
11.8.2018 ve 20 hodin v parku městyse Svitávka - Vystoupení skupiny Kamelot
13.- 17.8.2018 na Zámku Lysice - mezinárodní setkání naivních umělců.
17.- 18.8.2018 na vodní nádrži Letovice (Křetínka) - Křetínka Cup 2018 - 8. ročník závodů dračích
lodí na Vodní nádrži Letovice. Tel.: 773 022 219
18.8.2018 od 17 hodin - Festiválek bez bojů a hádek
25.8.2018 na Zámku Lysice - Hradozámecká noc - noční prohlídky zámku. Vstupné 150,-/110,- Kč
25.8.2018 v 17 - 23 hodin v areálu hasičské zbrojnice SDH Letovice - Ahoj, léto! + kulinářská soutěž
O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli - akce pro celou rodinu s doprovodným programem
pro děti, tvořivé dílničky, malování na obličej, nafukovací skluzavka a jiné. Představí se Děti ráje, O5
a Radeček, děti pobaví WIKI a jeho šmoulová show, těšit se můžete i na večerní promítání s
Biografem Láska a další. Více na MKS Letovice, tel.: 516 474 422
26.8.2018 v 11 a v 15 hodin na Zámku Lysice - Komentovaná prohlídka zámecké zahrady a
zahradnictví s fíkovnou a oranžérií. Rezervace nutná na tal. čísle: 516 472 235.
31.8.2018 v 19 hodin ve Western parku Boskovice - Léčivé divadlo Gabriely Filippy -Anastasia nové muzikálové představení, ve kterém zazní mnoho písní na téma lásky. Proč a nač Vesmír
rozsvěcuje hvězdy nad člověkem? Pár na jevišti na sebe svými pohledy na život zpočátku naráží.
Tyto situace diváci velmi dobře znají ze svých partnerských vztahů a proto tak často divadlem znějí
salvy upřímného smíchu. Láska, sex, partnerství o tom všem je představení o Anastasii. A také o tom,
jak lze prožít život v radosti a lásce. Divadelní představení vzniklo na námět stejnojmenného
knižního bestselleru Vladimira Megreho, přeloženého již do 20-ti jazyků. Účinkují: Gabriela Filippi
a Mário Kubec. Ve druhé části si Gabriela povídá se svými hosty (navíc i vynikající zpěvák Patrik
Kee) a diváky.
září - listopad První republika na Boskovicku– cyklus přednášek a výstav v Muzeu regionu
Boskovicka
2.9.2018 v 11- 18 hodin na Zámku Lysice - Svatební show. Již VIII. ročník show v zámecké zahradě,
kde bude možné navštívit svatební veletrh, který poskytne přehlídku možností, nabídek a nápadů, jak
si užít svatební den! Vstupné dobrovolné.
6.9.2018 ve 20 hodin v Letním kině Boskovice - Michal David - Open Air koncert s novou kapelou
KVATRO, novým koncertním programem a speciálním hostem - zpěvačkou Markétou
Konvičkovou. Vstupné: 490 Kč. On-line rezervace vstupenek na webu www.kulturaboskovice.cz,
předprodej v MIS Boskovice a v sítích Ticketportal, Ticketstream, Ticketlive, Ticketpro
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7.-9.9.2018 na Zámku Lysice - Rozmanitost jiřin a módy kolem roku 1918 - tradiční výstava
a přehlídka květinových aranžmá z jiřin, tentokrát doplněná módou z 20. let 20. století. Výstava se
uskuteční v rámci prohlídek návštěvnické trasy I. (vstupné 140,-/100,- Kč). Pěstitelská přehlídka
různých druhů jiřin bude k vidění v oranžerii zámeckého zahradnictví v termínu 8.- 9. 9. 2018.
Na pěstitelskou přehlídku vstupné dobrovolné.
15.9.2018 v Sokolovně Boskovice - Sestry Havelkovy & Orchestr + dobová módní přehlídka koncert v historické náladě a atmosféře s dobovou hudbou a dobovým oblečením
16.9.2018 v 11 a 15 hodin na Zámku Lysice - Dny evropského historického dědictví - speciální
prohlídky zámeckého areálu se zaměřením na restaurování mobiliáře a také obnovy staveb.
Rezervace nutná na tel. čísle: 516 472 235, kapacita skupiny je omezena na 30 osob, vstupné 80,- Kč
22.9.2018 - Opevnění hranice ČSR ve 30. letech 20. století - celodenní autobusový zájezd pro
všechny, které zajímá historie, garanty jsou Mgr. Milan Koudelka a PhDr. Antonín Štrof, Csc. Více
info a přihlášky na tel.: 608 639 621.
29.-30.9.2018 - Husí slavnosti - XV.ročník
Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména
na vídeňských trzích. I letos se návštěvníci mohou těšit na dvoudenní programový blok v areálu
Letního kina, areál parku u Zámeckého skleníku obsadí po oba dva dny trh lidových řemesel,
na kterém se vedle nezbytného občerstvení a doplňkového sortimentu budou prodávat i nejrůznější
výrobky tradičních řemesel i produkty související s ročním obdobím a husami. Boskovické
restaurace budou po celý víkend vedle své obvyklé nabídky podávat i jídla z husí, případně
kachniček, husí pečínka bude dostupná i přímo na místě konání v Zámeckém skleníku, který se
promění v obří restauraci. Dětem „husí“ dny kromě programu pohádkových divadelních představení
nabídnou také dětské atrakce, hry mateřského centra, dětské dílny, zvířátka ze dvorku, jízdy
na koních, v muzeu pak výstavu dětských prací a gastrodílnu a v areálu za muzeem soutěžní výstavu
chovatelů drobného zvířectva. Vše doplní výstava historické i současné zemědělské techniky. Po oba
dny bude přes Informační centrum přístupna vyhlídková radniční věž na Masarykovo náměstí.
Rovněž Zámek Boskovice zve k návštěvě.
29.9.2018 - letní kino Boskovice - ve 13 h - Mirai; v 15 h - Inflagranti a Josef Vojtek; v 17 h - Ukulele
Troublemakers
30.9.2018 - letní kino Boskovice - ve 12 h - Stanley´s Dixie Street Band; ve 14 h - Slza; v 16 h Queen revival Princess

Farmářské trhy v Boskovicích na Masarykově náměstí - každý čtvrtý čtvrtek od 9 do 16 hodin:
5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10.
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XVIII. ročník Promenádní sezóny Boskovice
Vždy v 15 hodin u Zámeckého skleníku, Boskovice
24.6.2018 ZUŠ Boskovice
1.7.2018 Žamboši
15.7.2018 Boskovická kapela
29.7.2018 Fčeličky
5.8.2018 Boskověnka
12.8.2018 eLIŠKA
19.8.2018 Třetí zuby
26.8.2018 Dechová hudba Kunštát
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstup volný.
Boskovický pohádkový hřebínek, Boskovice
Vždy v 17 hodin na Zámku Boskovice
6.7.2018 koncert Bombarďák ve spolupráci s Unijazz
20.7.2018 Pirátská pohádka - divadlo Mrak
27.7.2018 O Palečkovi - Komedianti na káře
3.8.2018 Nešťastný šafářův dvoreček - divadlo Kapsa
10.8.2018 Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce - divadlo Koňmo
17.8.2018 Kristýna Štarhová a Štěpán Kaminský + výtvarná dílna
24.8.2018 Eliščiny pohádky - Vítězslav Marčík ml.
Vstupné: 80,- Kč, rodinné /3-5 členů/ 210,- Kč
Zámek Boskovice (www.zamek.boskovice.cz)
5.-8.7. Festival Boskovice 2018 - Unijazz
6.7. Pohádkový hřebínek
19.7. Noční prohlídky
20.7. Pohádkový hřebínek
26.7. Noční prohlídky
27.7. Pohádkový hřebínek
3.8. Pohádkový hřebínek
4.8. Hudební festival Boskofest
9.8. Noční prohlídky
10.8. Pohádkový hřebínek
16.8. Noční prohlídky
23.8. Noční prohlídky
24.8. Pohádkový hřebínek
14.9. Koncert k výročí boskovické nemocnice
Kontakt: tel.: 516 452 241, e-mail: info@zamekboskovice.cz
Zámek Letovice
Burza starožitností, auto-moto, textilu, řemesla, zvířectva a sběratelských kuriozit. Veškeré
informace na telefonu +420 728 880 298 , 724 343 777, www.zamekletovice.cz
Burza proběhne vždy 1. sobotu v měsíci v 8 - 12 hodin - 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10. a 28. 10.
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Divadelní předplatné 2018/19
31.10.2018 v 19 hodin v Sokolovně Boskovice - Divadlo bez zábradlí: Mnoho povyku pro nic.
Originální nastudování Shakespearovy komedie. Hrají: Lucie Benešová, Roman Zach,
Karel Heřmánek jr. / Štěpán Benoni, Nikol Kouklová / Vanda Chaloupková / Anna
Stropnická, Veronika Žilková, Petr Pospíchal, Martin Zbrožek / Tomáš Havlínek, Dana
Morávková, Anežka Rusevová / Kristina Sitková, Zdeněk Dušek, Valéria Vasil´ová
Choreografie: Dana Morávková
23. 1.2019 v 19 hodin v Sokolovně Boskovice - Divadlo Kalich: Pro tebe cokoliv. Výborná
francouzská komedie Jeana Roberta-Charriere. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček,
Simona Lewandowska, Ladislav Hampl, David Suchařípa, Pavla Vojáčková - Rychlá,
Kristián Kašpar
Únor 2019 v 19 hodin v Sokolovně Boskovice - Divadlo Ungelt: Pardál. Napínavá tragikomedie
Felixa Mitterera. Hrají: Jana Štěpánková, František Němec, Ondřej Novák.
16. 4.2019 v 19 hodin v Sokolovně Boskovice - Divadlo A. Dvořáka Příbram: Hrdý Budžes.
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrají: Barbora
Hrzánová (cena THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon), Jarmila Vlčková
a Libor Jeník
Změna místa konání a termínu vyhrazena. Vstupné vždy: 1. pořadí: 490 Kč, 2. pořadí: 440 Kč,
3. pořadí, balkón a přístavky: 390 Kč
Cena abonentky: I. pořadí (1. - 6. řada): 1 800 Kč ; II. pořadí (7. - 12. řada): 1 600 Kč. Prodej
abonentek od 16.7.2018 v KZMB, Kpt. Jaroše 15 (kino) u p. Evy Václavíkové, na tel. 516 45 35 44,
mobil: 730 182 330; e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz
V pondělí 8 - 11 a 13 - 15.30 hodin; v úterý 8 - 12 hodin; ve středu 8 - 11 a 13 - 15.30 hodin nebo
po telefonické domluvě.
/mmt/
Oblastní Charita Blansko pořádá od letošního roku sbírku šatstva a vybavení
pro domácnost 4-krát ročně a na více místech okresu. Další sbírky se uskuteční ještě 5.9.2018
a 28.11.2018 v Boskovicích ve stacionáři Betany na Dukelské ul. vždy v 8 -15 hodin. Májí zájem
o veškeré oděvy a boty (dětské, dámské i pánské), povlečení, přikrývky, spacáky, nádobí, kuchyňské
potřeby, hračky. Sbírají také galanterii - látky, korálky, knoflíky, nitě, vyšívané stuhy, výplňový
materiál (molitan, vatelín, duté vlákno) apod. Věci přinášejte pokud možno vyprané, nejraději
v krabicích nebo v igelitových pytlích.
Pracovnice následně šatstvo třídí a ukládají na ramínka a do štelářů, kam si v první řadě
chodí vybrat klienti sociálních služeb i sociálně slabší obyvatelé. Charitní šatník má své sídlo
na sídlišti Písečná, ulice Jasanová v Blansku (vedle nábytku Nejči). Výdejní dny pro veřejnost:
pondělí 10 - 17,30 hod. Ošacení, které si nikdo nevybere, si odváží Diecézní charita Brno pro svůj
projekt Hadroš, kde šatstvo dále třídí, část rozdává svým sociálně slabým, část expeduje do zahraničí
jako humanitární pomoc a část dále zpracovává. Více na www.blansko.charita.cz/satnik.
Kontejner na šatstvo za obchodem Jednoty nefunguje pro Charitu.
/mmt/
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Zajímavý tip nejen pro děti
Až do 31.8.2018 v Pavilonu C Brněnského výstaviště probíhá zajímavá akce Cosmos
Discovery.
Cosmos Discovery je svým rozsahem a počtem originálních exponátů, které se vrátily
z vesmíru, i reálných modelů největší evropskou výstavou na téma pilotované lety do vesmíru.
Výstava mapuje vývoj kosmických letů od počátků až do současnosti. Obsahuje přes 200
originálních exponátů z USA i Sovětského svazu, reálné modely raket a raketoplánů, a také unikátní
dobové dokumenty. Návštěvníci na výstavě uvidí ruský Sputnik, Lajku i Gagarina. Nechybí
americký lunární program Apollo ani ruský Lunochod. Je zde obrovský model americké rakety
Saturn, část řídícího střediska v Houstonu a také originál ruské lodi Sojuz.
Pestrá je i přehlídka kosmických skafandrů. Největší pozornost upoutají originální
exponáty z kosmických letů. Odborníci ocení originální část motoru F1 z americké rakety Saturn 5,
která vynesla loď Apollo na Měsíc. Díky výstavě Cosmos Discovery tento motor poprvé opustil
hranice USA. Originální tryska motoru F1odpadla po startu z rakety a dopadla na dno Atlantického
oceánu, odkud byla po několika letech vyzdvihnuta. Jedinečná slitina materiálů, které vydrží žár
motoru, při kterém se taví železo, je dodnes součástí utajovaného technologického know how NASA
a vlády USA. Výsadkový modul Apollo 11 včetně vnitřního vybavení překvapí návštěvníky svojí
křehkostí i malou velikostí. Hrdiny misí Apollo dělilo od kosmického prostoru jen několik
centimetrů kovové slitiny a měli k dispozici počítače o výkonu dnešních kalkulaček. Přesto se jim
podařilo přistát na Měsíci a splnit zde náročné výzkumné úkoly, a především se v pořádku vrátit zpět
na Zemi.
Nejnovějším exponátem výstavy je průchozí model ruské orbitální stanice MIR, ve kterém
si můžete prohlédnout část jejího obytného modulu včetně vnitřního vybavení. Díky optickému
klamu je navozen stav bez tíže, při kterém je zhoršena i prostorová orientace.
Na výstavě návštěvníci uvidí i desítky originálních exponátů, které byly ve vesmíru.
Od drobných věcí jako je kosmická strava, hodinky nebo fotoaparáty, kterými kosmonauti fotili
povrch Měsíce, až po keramické dlaždice nebo kola raketoplánu či soubor kosmických skafandrů.
Všechny tyto exponáty se vrátily ze svých kosmických misí a i když některé z nich musely být
vyloveny ze dna oceánu, jsou nyní na jedinečné výstavě v Brně.
A právě před 40 lety startoval první neamerický a neruský kosmonaut. Byl to Vladimír
Remek z tehdejšího Československa. Tím se však podíl české vědy a průmyslu na kosmickém vývoji
nezastavil a výstava tak mapuje i Českou stopu od prvního kosmonauta, až po současné vyspělé
technologie, které dodávají na kosmická plavidla právě České firmy.
Výstava je rozdělena do 10 galerií od průkopnických začátků až po současné i plánované
mise na Mars a ještě dál. Součástí výstavy jsou také originální
úlomky meteoritů a expozice Hubbleova vesmírného
teleskopu. V závěru čeká všechny fanoušky rozsáhlá
interaktivní play zóna - Cosmocamp, kde si vyzkouší náročný
výcvik kosmonautů, nebo nejnovější 3D technologie.
Otevírací doba výstavy: denně 9 - 20 hodin,
vstupné: dospělí - 300 Kč / 350 Kč (SO-NE); studenti
a senioři nad 65 let - 250 Kč/ 300 Kč; děti do 15 let 200 Kč /
250Kč; rodinné 800 Kč / 900 Kč. Vstupenky lze zakoupit
na místě i online přes Ticketportal a Tickertart.
/mmt/
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Fórky
Na rande:
ona: "Píšu básně, fotím, dělám recenze na jídlo, jsem youtuberka a instagramová modelka..."
on: "To je v pohodě, já taky umím úplný kulový."
Víte, jaká byla poslední slova krátkozrakého v lese?
"Vy trháte maliny v kožichu..?!"
Život studentů na vysoké škole:
První: "Kolik je hodin?"
Druhý: „Středa."
Třetí: "A zimní nebo letní semestr?"

Dva tatínci se sejdou před školou a domlouvají se:
"Vyřešil jsi za kluka ten včerejší úkol z matiky?"
"Tak dalo mi to zabrat, ale nakonec jo, proč?"
„Nemohl bych to od tebe opsat?"

- Volám ti, jen abych ti řekl, že jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo a že tě moc miluju.
- Pane, dovolal jste se do pivovaru!
- Ano, já vím.

/sh/

Naše společenská kronika
Do svazku manželského vstoupili:
Tereza Starová & Jan Cáb
Jan Havlíček & Helena Todorová
Gratulujeme !!!
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Viktorie Minxová

Vendelín Pitner
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky !!!

Milí spoluobčané, byli bychom rádi, kdyby se náš zpravodaj dostal opravdu ke všem zájemcům. Pokud máte ve svém
okolí někoho, kdo se o dění v naší obci také zajímá, ale zpravodaj v tištěné podobě se k němu nedostane, využijte, prosím, naší
nabídky zasílat zpravodaj elektronickou poštou - mailové adresy nahlaste paní Mileně Tiché v č. 58 nebo na email
okrouhleckylist@seznam.cz.
Editorial
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