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Motto :
"Když uvidíš dobrého člověka, snaž se ho napodobit.
Když uvidíš špatného člověka, všímej si sám sebe."
Confucio

Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny jsou tady a jak bývá v tomto čase zvykem, všude se pořádá
spousta různých akcí. V tomto čísle bychom Vás chtěli na některé z nich nalákat.
Věříme, že si z nabídky vyberete, co je Vám blízké.

Dále Vám také přinášíme něco málo z historie Sboru Dobrovolných Hasičů
...z "Kronika hasičstva v Čechách a na Moravě" (1.pol. 20. st.)
Obec Okrouhlá s osadou Melkovem má 105 domů, jichž krytina jest tvrdá.
Vesnice jest rozložena na kopci a hlavním zaměstnáním obyvatelstva jest polní
hospodářství a živnosti.
Sbor dobrovolných hasičů založen byl r. 1896 p. učitelem Simeonem Karasem, jemuž velmi
osobně přispělo obecní zastupitelstvo. Jmenovaný byl také prvním předsedou našeho sboru. Při
založení čítal sbor 25 činných členů, potom hned zakoupil čtyřkolovou stříkačku, 120 metrů hadic a 3
žebře v ceně 1680 Kč. Pomocí občanstva a obětavosti členstva se dostalo sboru finanční podpory,
takže tím byla dána možnost sbor všestranně vystrojiti a vyzbrojiti, čímž bylo umožněno postaviti se
na roveň starším sborům sousedních obcí…
Ve vedení sboru od jeho založení vyměnili se následující bratří: ve funkci starosty Simon
Karas, Jan Horák, říd. učitel Ant. Tichý, hostinský Frant. Učeň, krejčí Frant. Němec, Josef Laštůvka a
od r. 1928 říd. učitel Frant. Žilka.
V době světové války ochraňoval sborový majetek nezapomenutelný bratr Josef Švancara,
který také s mladým dorostem udržoval a vedl život sboru po celou válku. Zemřel jako činný člen v r.
1933. Z bratří, kteří odešli do světové války, padli na bojišti Frant. Lizna, Frant. Zemánek. Alois
Horák a Ludvík Zemánek. Bratr Josef Konečný byl zajat v Rusku, kde dosud žije.
pokračování na str. 3
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny:
středa, pátek

19.00 - 21.00 hodin

Informace z veřejného zasedání 25.6.2010
! rekonstrukce splaškové kanalizace - zpráva o stavu akce
! zpráva o přidělených dotacích pro obec v r. 2010
! schválen návrh zastupitelů za SDH na navýšení počtu v novém zastupitelstvu na počet 15
členů. Důvodem tohoto opatření je případná možnost ustanovení Rady obce
! schválena vyhláška o Změně č. 2 územního plánu obce Okrouhlá
! schválen prodej pozemků ZD pod budovami v areálu bývalého JZD
! ve 3. čtvrtletí bude mimo jiné probíhat: oprava veřejného osvětlení - dotace z JmKÚ, úpravy u
KD-dotace MěÚ Bce, výkupy pozemků, oprava kanalizačních vpustí, zkušební vrt na posílení
vodovodu, úprava zeleně v obci kvůli bezpečnosti silničního provozu
! informace o velice dobrém třídění odpadů - do budoucna posílení kontejnerů na plast
/mmt/
Změny v evidenci obyvatelstva
Od 1.7.2010 nastanou změny v oblasti evidence obyvatel a hlášení matričních událostí. Změny
se projeví tím, že ohlašovny a matriční úřady budou zapisovat některé údaje přímo do Centrální
evidence obyvatel prostřednictvím Czech POINTu.
Smuteční řečník
Novým smutečním řečníkem je nyní pan Bohumil Kovář (zástupce paní Milena Tichá). Chtěli
bychom také touto cestou poděkovat panu Josefu Kejíkovi, který tuto funkci vykonával po 20 let.

Informace od ČESKÝCH DRAH
Ve dnech 3. a 4. 7. 2010 od 8.30 do 16.30 hod. bude výluka na trati do Brna v úseku
Adamov-Brno, hl.n. Místo vlakových spojů bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
/mmt/
Odpady
Každou první sobotu v měsíci bude od 9 do 10 hod. otevřena sběrna surovin.

Knihovna
Každou středu 17,30 - 18,30 zajišťuje Paedr. Eva Tichá
Informace pro občany
Své připomínky, dotazy a náměty pro naši zastupitelskou i redakční činnost nám můžete
zanechat na obecním úřadě nebo na e-mailové adrese okrouhleckylist@seznam.cz
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Nepotřebujete vyměnit řidičák?
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. 12. 2010! Na MÚ Boskovice, pracoviště na nám. 9. května, si s sebou přineste: doklad
totožnosti (OP, pas), fotografii 3,5 x 4,5cm a starý řidičský průkaz. Povinná výměna průkazů je
bezplatná, nový bude vydán nejpozději do 20dnů (za poplatek 500,- do 5 dnů). Více informací na
www.vymentesiridicak.cz nebo www.mdcr.cz .
/mmt/
...z dobové Kroniky hasičstva v Čechách a na Moravě (pokračování ze str. 1)
V roce 1927 zahájena byla ve sboru činnost samaritánská, kterou po absolvování dvou
odborných kursů vedou br. Alois Tlamka a Josef Laštůvka. V roce 1931 uspořádal sbor jubilejní
slavnost 35letého trvání sboru, při kteréžto příležitosti odevzdány byly zasloužilým bratřím: Frant.
Čapkovi, Aloisu Čížkovi a Josefu Švancarovi čestné diplomy.
Po namáhavé práci a nepřekonatelných překážkách, hlavně finančních, byl v r. 1932 předán
obci nově vybudovaný vodovod, jehož nejvíce si váží místní sbor, neboť velmi dobře při požárech se
osvědčil.
Od svého založení se zúčastnil sbor 10 požárů místních a 45 přespolních a 2 požárů lesních,
začež se mu dostalo opravdového uznání.
V poslední době opravil sbor své skladiště, v němž má uloženo veškeré svoje nářadí. Dnes
čítá sbor 26 činných bratří a jest s to obhájiti nebojácně nejen svou čest, ale i vystoupiti na obranu
proti všem nepřátelům hasičstva vůbec.
/sh/

Informace ze sportu
Merida-Delikomat-Grena cup, MTB Pohár Drahanské vrchoviny 2010
3.7. Březová
24.7. Valchov
14.8. Drahany - MTB maraton (není součástí MDG cupu)

15.8. Drahany (Neděle)
28.8. Kořenec
5.9. Buková - finále

Dne 29.5. proběhl u nás na Okrouhlé jeden ze závodů o Pohár Drahanské vrchoviny.
Jeho součástí byl také Přebor Jihomoravského kraje.
Z výsledkových listin vybíráme umístění závodníků z naší obce :
Odrážedla: Tichý Adam (2.), Horák Luboš (3.), Tlamková Barbora (6.), Veselý David (9.), Horák Jan (10.)
Chlapci 7-9 let: Tlamka Tomáš ( 4.)
Dívky 10-12 let: Konečná Monika ( 10.)
Chlapci 13-15 let: Konečný Petr ( 12.), Konečný Jan ( 23.)
Juniorky 16-18 let: Tlamková Tereza ( 2.), Parolková Markéta ( 3.)
Muži Hobby 19-39 let: Tlamka Tomáš ( 7.)

Jako vložený závod se také jela smíšená štafeta, ve které musel být jeden závodník do 12
let, jeden do 18 let a jeden nad 18 let. Ve štafetě musela být minimálně jedna dívka. Závodu se
zúčastnilo 16 štafet.
Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší obce.
Fotky a ostatní informace najdete na www.drahany.xf.cz.
/sh/
Anička Tlamková mistryní České republiky
19. - 20. 6. 2010 se v Praze-Podolí konalo Letní mistrovství České republiky v plavání 13-ti
letého žactva. Na mistrovství se kvalifikovali plavci z 85 oddílů České republiky. Anička Tlamková
startovala na pěti tratích volným způsobem. V královské disciplině na 100 m v.z. získala zlatou
medaili, dále pak na 50 m a 400 m v.z. získala bronzové medaile.
!!! GRATULUJEME a přejeme spoustu dalších úspěchů !!!
/sh/
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Informace “od hasičů”
Za krásného letního počasí se 27.6.2010 konal X.ročník Memoriálu Bohumila Andrlíka.
Během závodu i po jeho skončení čekalo na zúčastněné a přihlížející příjemné posezení
na Výletišti, kde k poslechu a tanci hrálo Duo Pohoda.
Závodníci skončili v tomto pořadí:
Mladší žáci
1. Okrouhlá A
2. Suchý
3. Benešov

Starší žáci
1. Boskovice A
2. Okrouhlá
3. Žďárná A / Boskovice A

Ženy
1. Knínice
2. Okrouhlá

Muži
1. Vratíkov
2. Boskovice
3. Kořenec

/sh/

Povodeň na Melkově
Dne 4.6.2010 vzhledem k déle trvajícím dešťům stoupla vodní hladina v Kořeneckém
potoce. Vlivem naplavených dřevin z lesa se zanesl mostek v chatové oblasti Okrouhlá - Melkov.
Nebezpečnou situaci na místě likvidovali Hasiči z Okrouhlé.
Jednotka vyjela na technickou pomoc na výzvu KOPIS HZS JmK. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že se jedná o ucpaný most naplavenými dřevinami. Voda přetékala mimo koryto řeky,
rozplavovala se po okolních loukách a tím ohrožovala chaty a rybník. Naplaveniny byly odstraněny
za pomocí trhacích háků a koryto bylo vyčištěno, čímž došlo k návratu vody do původního řečiště.
Vlivem obtékající vody ale byla stržena a odplavena část krajnice. Po upřesnění místa se
starostou obce bylo zjištěno, že se jedná částečně již o katastr obce Knínice u Boskovic.
Jednotka očistila místní komunikaci od naplavených nečistot a vrátila se zpět na základnu.
/imt/

Při cvičném požáru lesa hasil i vrtulník
Šest profesionálních a dobrovolných jednotek vyjelo ve středu 23.6.2010 ke cvičnému
požáru lesa u obce Okrouhlá u Boskovic na Blanensku.
Při taktickém cvičení si hasiči v terénu prakticky ověřovali dojezdové časy a akceschopnost
jednotek a hlavně možnosti zásahu při likvidaci požáru lesa o velké rozloze v těžko přístupném
terénu a součinnost s pracovníky Lesů ČR. Požár podle připraveného scénáře vypukl od nehlídaného
ohniště v lesním porostu u osady Melkov v blízkosti turistických a cyklistických tras. Oheň zasáhl
dvacetiletý smrkový porost a rozšířil se na velkou plochu, včetně obtížně přístupného kopcovitého
terénu. Hasiči při hašení využívali dálkovou dopravu vody a k zásahu přivolali také vrtulník Bell 412
z letky Policie ČR. Při leteckém hašení si vyzkoušeli způsoby plnění hasícího bambi vaku a také
možnosti komunikace s osádkou vrtulníku. Zásahová jednotka hasičů z Okrouhlé byla na místě jako
první a tedy prováděla hasební zásah přímo na místě požářiště. Dále pak hasiči z Okrouhlé zajišťovali
doplňování požárních cisteren vodou pomocí plovoucího čerpadla z požární nádrže ve Svarkově
K likvidaci fingovaného požáru bylo nasazeno 11 zásahových vozidel hasičů a vrtulník,
taktického cvičení se zúčastnilo na 40 profesionálních a dobrovolných hasičů, z toho 12 hasičů z naší
obce. Cvičení prověřilo nejen jejich fyzickou zdatnost, vzhledem k velmi náročnému terénu, ale i
jejich odborné znalosti a znalosti všech velitelů při řízení tak velkého a složitého zásahu. Všem tímto
děkujeme za účast.
/imt/
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Akce u nás na Okrouhlé
10.7.
11.7.
17.7.
18.7.
7.8.
17.9.
18.9.
25.9.

Memoriál Josefa Rybára - Fotbalové hřiště
Turnaj v malé kopané „O pohár starosty” - Fotbalové hřiště
Turnaj hráčů nad 35 let v malé kopané - Fotbalové hřiště
Hasičský výlet - Výletiště u Pazderny - od 15 hod. - hraje Duo Pohoda
Okrouhlecký tuplák - Pohostinství BOBY
Předpouťová zábava - Kulturní dům - od 21 hod. - hraje Tamdem
Pouťové utkání Svobodní x Ženatí - Fotbalové hřiště
Branný závod mládeže - Výletiště u Pazderny - od 9 hod.

/sh/

Tipy na akce nejen v Boskovicích

červenec
F
2.7.
zahájení pohádkového cyklu „Boskovický pohádkový hřebínek“ (viz str. 6)
F
2.-4.7.
Mistr. republiky v malé kopané - Brno - cca 150 mužstev - AC Okrouhlá se účastní
F
3.7.
Slavnosti železa a Keltové - Rudice
F
3.7.
Prohlídky historické lékárny v Klášteře Milosrdných bratří Letovice
F
3.-7.7.
Benešov - Mistrovství České republiky v silniční cyklistice mládeže
F
3.-6.7.
Léto v Arboretu Borotín – prodejní výstava
F
4.7.
Tradiční pouť sv.Prokopa – Letovice
F
6.7.
Slavnost Mistra Jana Husa se zahradní slavností – Dřevěný kostelík Blansko
F
6.7 .
Kořenecký golfový den otevřených dveří
F
6.7.- 30.8. - výstava soch a obrazů Olbrama Zoubka, renesanční salónek vedle pokladny a vnitřní
nádvoří zámku, vstup volný - zámek Lysice
F
8.-11.7. Festival pro židovskou čtvrt (více info na www.unijazz.cz)
F
8.7.-31.8. výstava Unijazz 2010 – Muzeum Boskovicka (součást festivalu pro židovskou čtvrt)
F
4.6.-18.7. Výstava malovaného textilu, hedvábí a skla Ivany Skráncové, GALERIE DOMINO
Letovice, Havírna 55, mimo 5. a 6. července 2010)
F
15.-18.7. Festival Boskovice 2010
F
24.-25.7. Svatoanenská pouť v Šebetově a Svatojakubská pouť v Boskovicích – Šermířské
vystoupení v zahradě zámku
F
do 29.8. „ Sochy na zámku“ , výstava soch na horním parteru zámecké zahrady , který je
součástí prohlídky v zámecké zahradě - zámek Lysice
srpen
výstava Copuli lapidum
– kresebné rekonstrukce hradů a hrádků povodí Svitavy – Muzeum Boskovicka
F
1.8.
Otevření japonské zahrady – zámek Lysice
F
3.8.
Kořenecký golfový den otevřených dveří
F
6.8.
Hradhouse 2010 – hrad Boskovice
F
7.8.
Prohlídky historické lékárny v Klášteře Milosrdných bratří Letovice
F
13.8.
operní představení „Rusalka“ – zámecká zahrada Boskovice (viz str. 6)
F
13.-15.8. Festiválek bez bojů a válek – Boskovice, Olešnice, Skalice
F
17.-21.8. Iberica 2010 – festival španělské kultury - zámek Boskovice
F
17.-22.8. „Léto budiž pochváleno“ – květinová aranžmá na zámku Lysice
F
20.-29.8. Léto v arboretu – trvalky, Šmelcovna Boskovice
F
27.-28.8. Vodní nádrž Křetínka - Závody dračích lodí
F
28.8.
pochod po stopách P. Ševčíka - sraz v 9,00 u Sport. centra Modrá věž (u Alberta)
F
29.8.
Oblastní dožínky – Agrocentrum Ohrada Vísky
F
31.8.
Rozloučení s prázdninami ve westernu
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výstavy v Muzeu Boskovicka - Dny evropského dědictví, Husa v umění, Malá Haná
Podzim v květech – prodejní výstava v Arboretu Borotín
Zámecké hemžení – Celodenní program pro děti pořádaný Mateřským centrem
Svitávecký jarmark – park ve Svitávce
Autodráha Open – autodráha pod širákem na nám.Svobody v Blansku (14-17h)
výstava Rájecké jiřinky – zámek Rájec-Jestřebí
koncert ve Křtinském kostele – A. Dvořák „Te Deum“
Kunštátský jarmark – náměstí v Kunštátu
Pochod za Sedmizubým hřebenem, zámek Boskovice
pohádková sobota v zámeckém parku v Letovicích
Pivní pouť v Černé Hoře
Václavský jarmark - náměstí Olešnice
výstava „Důlní mapy a plány“ v Moravském kartograf. centru ve V. Opatovicích.
n
Noční kostýmované prohlídky:
zámek Boskovice - 8.7., 15.7., 22.7., 12.8., 19.8. - rezervace na tel.č.516 452 241
zámek Lysice - 4.7., 10.7., 17.7., 7.8. a 14.8.2010 - rezervace na tel.516 472 235
zámek Rájec-Jestřebí
n
Byl zahájen předprodej vstupenek na operní představení Rusalka v zahradě zámku
Boskovice dne 13. 8. 2010. Vstupenky můžete zakoupit osobně na zámku. Tato představení jsou
neopakovatelná, konají se pouze jednou na každém zámku. Klasika pod hvězdami, česká opera v
novém kabátě. Obsazení: Rusalka - Jitka Burgetová, čarodějnice - Andrea Kalivodová. Více
informací najdete na stránkách http://www.rusalkanazamcich.cz/rusalka.php.
n
Promenádní sezóna v Boskovicích - 10. ročník
Každá letní neděle 27.6. - 29.8.2010 u Zámeckého skleníku 15:00 - 17:00.
4.7. - Boskovická kapela, 18.7. - Gábina Kolčavová a JAZZ MIX, 25.7. - TRNÍ, 1.8. - Horalka 09,
8.8. - Malohanácká muzika, 15.8. - Festiválek bez bojů a válek, 22.8. - Prak Knínice, 29.8. Závěr promenádní sezóny - ZUŠ Letovice a FS Velen.
n
Již popáté připravila Kulturní zařízení města Boskovice ve spolupráci s MP Holding s.r.o.
pro nejmenší diváky prázdninový cyklus pohádek Boskovický pohádkový hřebínek. Hřebínek
obsahuje sedm pohádek, přesně tolik, kolik má zubů hřeben ve znaku města. Pohádky se hrají na
nádvoří boskovického zámku, v případě špatného počasí ve vstupní hale zámku.
A pohádky to budou následující: 2.7. Kocour v botách, 9.7. Pirátská pohádka, 16.7. Pták
Ohnivák a liška Ryška, 23.7. Pinocchio, 6.8. Polízanice malé čarodějnice, 20.8. Dlouhý, Široký a
Bystrozraký, 27.8. Špalíček pohádek.
Začátky představení v 17.00. Vstupné: děti 60 Kč, doprovod 20 Kč.
n
Divadelní předplatné – Boskovice 2010/2011:
Středa 13. října - BEZ PŘEDSUDKŮ (Divadlo Kalich) Hrají: Pavel Zedníček, Jana Paulová
Úterý 16. listopadu - DEZERTÉR Z VOLŠAN (Divadelní společnost J. Jurištové)
září
F
10.-12.9.
F
11.9.
F
11.9.
F
11.9.
F
11.-19.9.
F
12.9.
F
17.-19.9.
F
18.9.
F
25.9.
F
25.9.
F
28.9.
F
do 30.11.

Hrají: Oldřich Navrátil,Kamila Špráchalová, Martina Hudečková, Dagmar Čárová, ...

Středa 2. února - MRCHY aneb „řekni mi pravdu o své lásce“ (Intimní divadlo Bláhové Dáši)
Hrají : Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíšková a Lenka Skopalová
Březen - NOVECENTO (Viola), Hrají: David Prachař (cena Thálie 2006), Emil Viklický
Duben – PŘÍBĚH COCO CHANEL (Agentura Harlekýn), Hrají: Michaela Dolinová, Jan Čenský, ...

Začátky představení v 19.00 hod. v zámeckém skleníku, cena předplatného 1 300 Kč, sleva pro
studenty a seniory 1 000 Kč. Předprodej na Informačním středisku Boskovice.
/mmt/
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Koupání a plavání o prázdninách
Městské lázně Boskovice budou od 1.7. do 20.8.2010 uzavřeny. Ke koupání můžete využít
nově otevřené koupaliště Červenka.
Provozní doba: Červenec - 15. Srpen
9:00 - 20:00 denně
16. Srpen - 31. Srpen 10:00 - 19:00 denně
Vstupné: Dospělí
60,- (celodenní) / 40,- (vstup po 17 hod)
Mládež, Senioři
Děti (do 6 let)

40,- (celodenní) / 20,- (vstup po 17 hod)
20,- (celodenní) / 10,- (vstup po 17 hod)

V areálu je možnost dalších aktivit - badminton, petanque, stolní tenis, beachvolejbal, ... Dále pak
zapůjčení slunečníku, lehátka nebo pronájem skříňky.
/mmt/

Důležité informace
Pohotovostní služba
Dětská lékařská služba první pomoci,
pracovní doba: So, Ne, svátek
8.00-20.00
Všeobecná lékařská služba první pomoci, pracovní doba: všední dny
17.00-22.00,
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 346 / 283
So, Ne, svátek
8.00-20.00
Zubní pohotovost
Úrazová nemocnici Brno
pracovní doba: všední dny:
17.00-7.00
Ponávka 6, tel.: 545 538 111
So, Ne, svátek:
0.00-24.00
Boskovicko
pracovní doba: So, Ne, svátek:
8.00-12.00
Červenec
3.7.
MUDr. Lukeš
4.7.
MUDr. Mikulášková
5.7.
MUDr. Padalík
6.7.
MUDr. Sládek
10.7.
MUDr. Pernicová
11.7.
MUDr. Paděrová
17.7.
MUDr. Adamová
18.7.
MUDr. Šumberová
24.7.
MUDr. Žilka
25.7.
MUDr. Srpová
31.7.
MUDr. Bočková
Srpen
1.8.
MUDr. Fenyk
7.8.
MUDr. Grénarová
8.8.
MUDr. Chatrná
14.8.
MUDr. Chatrný
15.8.
MUDr. Jaklová
21.8.
MUDr. Kopáčková
22.8.
MUDr. Kraml
28.8.
MUDr. Kubínová
29.8.
MUDr. Kučerová
Září
4.9.
MUDr. Kutlíková
5.9.
MUDr. Loskot
11.9.
MUDr. Lukeš
12.9.
MUDr. Mikulášková
18.9.
MUDr. Padalík
19.9.
MUDr. Paděrová
25.9.
MUDr. Pernicová
26.9.
MUDr. Sládek
28.9.
MUDr. Srpová
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Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Šebetov, 117
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Lysice, Komenského 429
Benešov, 19
Letovice, J. Haška 12
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 454 046
516 474 488
516 491 263
516 477 319
516 494 138
516 465 452
516 474 018
516 472 227
516 467 313
604 760 665
516 462 203

Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429

516 474 310
516 494 204
516 453 998
516 456 109
516 454 046
516 474 369
516 494 380
516 491 263
516 472 460

Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

516 453 997
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263
516 465 452
516 494 138
516 477 319
604 760 665

www.okrouhla.cz

okrouhleckylist@seznam.cz

7

„Rozkvetlá Okrouhlá 2010“
2. ročník soutěže „Rozkvetlá Okrouhlá“
Rok se s rokem sešel, chladné počasí nás doufejme definitivně opustilo a s nadějí se těšíme
na záplavu barev kolem nás. V loňském roce se naše soutěž setkala s příznivým přijetím mezi širokou
veřejností a proto vyhlašujeme na letošní rok její 2.ročník. Tak jako vloni, budou i letos pořízeny
fotografie všech květinových výzdob i výsadeb před domy v celé obci a po posouzení vyhlášeni
vítězové v kategoriích:
1) o nejhezčí výsadbu balkónových květin v truhlících na balkonech a oknech
2) o nejhezčí předzahrádku – vysázené květiny a dřeviny viditelné pohledem z ulice.
Přejeme všem hodně úspěchů v pěstování a radost z výsledků.
/mmt/

Pro lepší náladu
Druhý den dovolené se ptá letní host jednoho dítěte ze vsi: ,,Poslyš chlapče, jak
dlouho tu už prší?´ ,,To já nevím, mně je teprve deset let.´
Z amplionu na koupališti: "Prosíme dámu v červených plavkách se žlutými
puntíky, aby se okamžitě dostavila do šatny. Zapomněla si je obléct!"

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Michal Přikryl

Eliška Menšíková

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky!!!
Významné životní jubileum ve třetím čtvrtletí oslaví tito naši spoluobčané:
Liznová Cyrilla, č.p. 109
Kejík Alois, č.p. 91
Laštůvková Anna, č.p. 17
Sychrová Marta, č.p. 146

Tichá Marie, č.p. 47
Látal Bohumil, č.p. 25
Tlamka Zdeněk, č.p. 136
GRATULUJEME !!!

Navždy nás opustili:

pan Hampl František
pan Čížek František

/sh/

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
Vydává Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 123, 680 01, tel./fax: 516 467 244, okrouhla@okrouhla.cz
pod evidenčním číslem MK ČR E 18973
Redakční rada: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák, Ing. Milan Tlamka.
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