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Motto:
„Každý jsme anděl s jedním křídlem...
Abychom vzlétli, musíme se obejmout.....“

L

etošní první číslo našeho listu přichází
do Vašich schránek v předvelikonoční době.
V úvodu tedy můžeme navázat na loňské číslo
a pokračovat ve výkladu dalších velikonočních
symbolů nebo se podívat, jaké tradice dodržují
na Velikonoce za našimi humny.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem po celém světě. Je s nimi spojeno
velké množství tradic, z nichž některé mají své kořeny až v dobách pohanských. Nutno říct, že zvyk
„pomlazování“ žen pomlázkou spletenou z vrbových proutků je téměř výhradně středoevropská
záležitost – kromě Česka podobná tradice existuje už jen na Slovensku a v některých částech Polska.
Naopak vajíčko je symbolem všeobecně používaným – v symbolice pohanské značí zrození nového
života a příchod jara obecně, pro křesťany symbolizuje vzkříšení Krista. V mnoha zemích světa tato
vajíčka přináší velikonoční zajíček.
V anglicky mluvících zemích se mu říká Easter Bunny, přichází na Velikonoční neděli a
schovává vajíčka (často jen čokoládová) v zahradě. Děti – a často i dospělí – je hledají. Některé děti
zajíčkovi nechávají v zahradě mrkev, kterou rodiče pak často okoušou, aby si děti myslely, že to
udělal právě zajíček.
V Anglii na Zelený čtvrtek rozdává královna seniorům speciálně ražené stříbrné mince jako
známku ocenění za jejich práci pro společnost. Tato tradice sahá až do 13.století. Velikonoční vajíčko
patří neodmyslitelně k výzdobě domácností stejně jako výroba papírových kloboučků, které si děti
zdobí např. papírovými květy, apod. V nich pak děti prochází ve slavnostním průvodu, který vítá jaro.
V Austrálii se na Velikonoce takto vítá naopak klidný podzim.
pokračování na str. 4
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny:

Pondělí
Středa

8 - 14
13 - 19

I v ostaní dny je možné bez problémů vše vyřídit po domluvě se starostou obce
na tel.č. 724 137 891 nebo 516 467 244
Informace o dění v obci:
 Do 31.3.2014 je třeba zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu a za psy.
Výše poplatku za odpady je 500,- Kč na osobu s trvalým pobytem a 500,- Kč za
rekreační objekt.
Sazba poplatku ze psů činí pro držitele psa, kterým je :
a) fyzická osoba trvale hlášená k pobytu v rodinném domě nebo bytovém domě za prvního
psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč,
b) právnická osoba za prvního psa 1 000,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 2 000,- Kč.
Poplatek se platí obecnímu úřadu zpravidla hotově v úředních hodinách nebo
bezhotovostním převodem na účet obce 15627631/ 0100, variabilní symbol - číslo popisné
domu.
 Každý 1. pátek v měsíci v podvečerních hodinách probíhá setkání seniorek v zasedací
místnosti OÚ. Přijďte posedět a pobavit se.
 Obec nechala zhotovit projektovou dokumentaci na výstavbu nového travnatého hřiště a
sportovní hasičské dráhy, které je v současné době připravena pro stavební řízení. Je podána
žádost na MMR ČR o dotace pro spolufinancování akce. Předpokládá se termín realizace
v měsících duben-červen 2014. Dále se bude žádat o dotaci na obnovu drobné sakrální
stavby v obci - Boží muka naproti Mateřské školce.
 Tlakování vody na horním konci - stavební dokumentace je připravena, investorem
dlouhodobě plánované akce je Svazek VAK a z obecního rozpočtu bude uvolněna jen částka
na povinnou spoluúčast. Dále se předpokládá, že bude akce financována také krajskou
dotací. Veřejné výběrové řízení se uskuteční v nejbližší době a s realizací akce se započne co
nejdříve.
 V současné době je připravována studie rekonstrukce komunikace a chodníků v úseku
od Kuželových po Tlamkovy, následně bude připravován projekt. Akce bude realizována až
po realizaci projektu „tlakování vody“ a zkušebním provozu tak, aby se projevily případné
poruchy před opravou povrchu komunikace. Od Tlamkových po Kejíkovy dojde souběžně
také k úpravě povrchu vozovky.
Práce na výstavbě komunikace v ulici Melkov I budou spuštěny v okamžiku odvedení
nejtěžších stavebních prací při výstavbě rodinných domů. Předpoklad je konec srpna či až
rok 2015. S opravou ostatních komunikací v obci se v nejbližším období nepočítá.
 Přivaděč pitné vody do obce - majetkové záležitosti ohledně pozemků, kde povede přivaděč
pitné vody, jsou již vyřešeny. Bude zahájeno územní řízení, následně stavební povolení.
Po té bude následovat výběrové řízení. Investorem akce bude Svazek VAK s naším
příspěvkem a dotací JmKr. Práce budou zahájeny v roce 2015.
 Na RO bylo mimo jiné navrženo zhotovit dřevěné ukazatele na prostranstvích či nákup
odpadkových košů na psí exkrementy jako odměnu pro chovatele, co po svých psech
při venčení uklízí. Lokality a množství se určí po domluvě s chovateli.
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Termíny veřejných zasedání
Zastupitelstvo obce bude zasedat v letošním roce ve dnech 2.4., 3.6. a 2.9.
Na zasedání zveme širokou veřejnost.
Změna času
Letní čas 2014 začíná v neděli 30.3.2014. Ve 2,00hod si posuneme ručičky hodin
na 3,00hod!
Termíny otevření sběrného dvora a svozu nebezpečného odpadu
Sběrný dvůr bude otevřen 5. dubna, 3. května, 7. června, 12. července, 2. srpna,
6. září, 4. října, 1. listopadu.
Dne 5. dubna bude zároveň i sběr železného šrotu, papíru a baterií po obci
realizovaný SDH.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne 26. dubna.

/mmt/
Výkupy pozemků
V současné době obdrželo několik vlastníků nemovitostí žádost o odkup jejich
pozemků, ve většině případů zemědělských, které má v užívání ZD Skály. Je zde velké
podezření, že se jedná o překupníky a spekulanty s pozemky. Doporučujeme těmto
pozemky vůbec neprodávat a případně i nahlásit tuto aktivitu na obci.
Pokud máte zájem některé své nemovitosti prodat, nabídněte je, prosím, nejdříve
obci nebo zemědělskému družstvu.
/sh/

Knihovna informuje
Obecní knihovna zve všechny čtenáře pro knihy z nového výměnného souboru,
který je zde od 4.3.2014. Nejobsáhlejší tematickou skupinou je opět beletrie a beletrie pro
mládež. Zastoupena je také naučná literatura a naučná literatura pro mládež. Mezi novinky
patří rovněž možnost výpůjček knih mimočítankové četby pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ i
studenty SŠ z vlastního fondu nebo z fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Vašemu
přání se bude snažit vyhovět knihovnice paní PaedDr. Eva Tichá každou středu od 17 do
18hod.
Více na www.okrouhla.knihovna.cz.
/mmt/
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pokračování ze str. 1

V Irsku je Velký pátek posvátným dnem. Člověk by se měl vyhnout jakékoliv práci, neměl
by se stěhovat, nesmí se rybařit, zabíjet zvířata a pálit dřevo. O Velikonoční neděli se tančí v ulicích a
soutěží se o nejlepší velikonoční koláč. Někteří se baví kutálením vajíček z kopce, kdy každý
z účastníků má lžíci nebo bambusový kolík a snaží se vajíčko dokutálet jako první do určeného cíle.
V Německu nejsou tradice jednotné, záleží na oblasti. Někde se pořádají nedělní
velikonoční jízdy, kdy stovky jezdců na koních zvěstují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V jiné části
zase házejí velikonoční vajíčka přes střechu, přičemž na druhé straně stojí někdo, kdo se vajíčko
snaží chytit. Tento zvyk má prý chránit před úderem blesku. Den před Velikonocemi děti tvoří svou
velikonoční ošatku, do které následující den ukládají vajíčka, která ukryl velikonoční zajíček
po jejich domě či zahradě. V posledních letech velkou oblibu získala i výzdoba kašen zelení a
kraslicemi. V Německu se i tradiční velikonoční pečivo tvaruje do podoby zajíce. Jedna legenda říká,
že dříve se pekl velikonoční beránek, podobně jako u nás, ale jistý pekař svému beránkovi protáhnul
uši tak, že vypadal jako zajíc a od té doby se v Německu nepeče velikonoční beránek, ale zajíc.
Pravda má ale kořeny v pohanské symbolice, v níž zajíc představuje plodnost.
I ve Francii velikonoční zajíček schovává vajíčka, případně zajíčky naplněné sladkostmi,
kolem domu. Velikonoce se zde slaví hodně v kruhu rodinném. Je to velmi typické a Francouzi si
na tom velmi zakládají. Rodina, včetně všech příbuzných, se sejde u svátečního stolu, jedí jehněčí a
vepřové a zapíjejí to jejich výtečným vínem. Také pokrmy z vajec nesmějí samozřejmě chybět specialitou je vaječná omeleta s houbami.“
Italové zase o velikonočních svátcích pořádají velké rodinné pikniky v přírodě, kam si
přinášejí plné košíky jídla. Ve Španělsku jsou Velikonoce velmi duchovní záležitostí. Státním
svátkem je i Velký pátek. Téměř v každé vesnici se pořádají velikonoční průvody, lidé se účastní
okázalých kajícných procesí, ve kterých často ožívají výjevy z Bible. Nejde jen o představení pro
turisty, ale pro všechny jde o velice silný zážitek.
Zvláštní tradici mají v Norsku. Velikonoce jsou pro Nory symbolem záhad a nevyřešených
vražd. V televizi se vysílají detektivní pořady, na krabice od mléka jsou tištěny příběhy vrcholící
vraždou. Noviny vydávají příběhy a čtenáři hádají, kdo je vrahem. Velikonoční detektivka je díky
tomuto zvyku téměř samostatným žánrem.
A vůbec nejneobvyklejší tradice se dodržují na Filipínách. V některých vesnicích
v provincii Pampanga se již více jak 40 let udržuje tradice, kde věřící napodobují Krista nesoucího
kříž, přičemž se někteří nechávají na tyto kříže dobrovolně přibít. V ulicích se dokonce prodávají
biče jako suvenýry. Katolickou církví je tento zvyk kritizován, ale mnoha turisty, kteří slavnosti
směle fotografují, je tento zvyk obdivován.
Jak je vidno, některé zvyky jsou naprosto nepochopitelné, jiné roztomilé a zajímavé. Naše
velikonoční tradice zase často vzbuzují údiv u cizinců, kterým se mohou zdát poněkud barbarské.
O oblasti zvyků a tradic významných svátků opravdu platí pořekadlo „jiný kraj, jiný mrav“. Podle
výše zmíněných zvyklostí by se dalo říci, že se lidé všude na světě spíše odklánějí od křesťanské
podstaty Velikonoc a preferují pohanské tradice a rituály a duchovní prožitky ustupují kulinářským
specialitám spojeným se zábavou.
A co další symboly?
Velikonoční zajíček – v řecké, egyptské i čínské mytologii je symbolem štěstí, plynoucího
času a krátkosti života. V Bibli je symbolem chudých, skromných a pokorných, ale také symbolem
smyslnosti. A přestože je maličký, je považován za velmi moudrého, "moudřejšího nad mudrce".
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V Byzanci byl přímo symbolem Krista. V lidovém pojetí je považován za atribut zmrtvýchvstání,
neboť zajíc prý nespí - to se zdá z toho důvodu, že nemá oční víčka. Zajíček je také symbolem
koloběhu života a plodnosti.
Mazanec – je dodnes nejrozšířenějším velikonočním pečivem. Je také známý pod názvy
velikonoční chlebíček, bochníček anebo calta. Na německém území se mu říkalo galbrut
(z německých slov gelb Brot = žlutý chléb). Peče se z kynutého koláčového těsta a potírá se
rozpuštěným máslem. Nahoře se nařízne do tvaru kříže na připomenutí Ježíšovy oběti. Hospodyně
do nich dávaly hodně vajec, aby byly krásně žluté, rozinek a sekaných mandlí. Někdy přidávaly i
tvaroh, aby těsto bylo vláčnější. Takto se připravovaly spíše v bohatých rodinách, kde se pekl
pro každého člena rodiny jeden bochánek. V chudších rodinách se pekl pro celou rodinu jeden větší a
z obyčejnějšího těsta. I k mazancům se vážou zvyky – na Bílou sobotu je dávaly ženy svým mužům,
dívky hochům, chasa na statcích dostávala od hospodyně bochánky se zapečenými penízky. Obvykle
byly v kostele posvěceny a jedly se na Boží hod velikonoční po slavnostním obědě.
A na závěr ještě zajímavost k pomlázce.
I když pentle a mašle nejsou přímou symbolikou velikonočních svátků, jejich barevnost
hrála při pomlázce nemalou roli. Pokud děvče při pondělní koledě navázalo na pomlázku barevnou
mašli, mohlo se v ní skrývat tajné poselství. Červenou barvou naznačovala, že má hocha ráda,
modrou barvou mu dávala naději. Chlapec obdarovaný zelenou stuhou byl oblíbený, naproti tomu
ten, kdo obdržel stuhu žluté barvy, byl neoblíbený a dívka mu dávala najevo svůj nezájem. Množství
mašlí pak znamenalo počet vyšlehaných dívek a žen. Takže slečny, můžete se inspirovat!
/mmt/

Co čeká děti ve školce
-

duben – Návštěva ZŠ a MŠ Benešov – prohlídka školky, školy a altánu, návštěva 1.třídy
(předškoláci)
duben – Slet čarodějnic – tradiční akce pro děti z MŠ, jejich rodiče i pro veřejnost
(ve spolupráci s hasiči a AC Okrouhlá) – dopoledne rej v kostýmech pro děti v MŠ,
odpolední průvod s rodiči obcí na hřiště za KD, soutěže, opékání párků,…
jaro – Divadelní představení pro děti na Okrouhlé a na Kořenci
jaro – Návštěva ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích (starší děti)
jaro – Výlet vláčkem do Skalice nad Svitavou (pro nejmenší děti)
květen – Slavíme s maminkou – příprava slavnostního odpoledne, vystoupení dětí,
pohoštění a dárečky pro maminky
červen – Pohádková cesta za pokladem – karneval a diskotéka na školní zahradě, hry a
soutěže, vyhlášení nejlepších masek, tombola
červen – Společný výlet pro rodiče a děti z MŠ
červen – Rozloučení s předškoláky – s rodiči předškoláků a divadlem Úsměv, pasování
na školáky, předání dárků (ve spolupráci se SPOZ)

Koncem května proběhne Zápis dětí do MŠ na příští školní rok. S sebou rodný list dítěte.
Termín bude upřesněn místním rozhlasem a v MŠ.
V současné době jsme se zapojili do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Děti kreslí do
této soutěže obrázky, vyhodnocení proběhne v dubnu. V příštím čísle některé zajímavé práce
uveřejníme.
/Jaroslava Kovářová/
Okrouhlecký list 1-2/2014

okrouhleckylist@seznam.cz

5

Přehled akcí u nás
1.6.
7.6.
14.6.

Dětský den za Kulturním domem od 14 hod
První kolo požárního sportu SDH okrsku Benešov, od 13 hod, fotbalové hřiště na Kořenci
Poznávací zájezd pro seniory „Slavkov a císař Napoleon Bonaparte”

Poznávací zájezd pro seniory „Slavkov a císař Napoleon Bonaparte“
Termín:
Odjezd:
Trasa:

14. 6. 2014
8:00 h, Okrouhlá - autobusová zastávka U kapličky
Okrouhlá – Brno – Prace – Slavkov u Brna – Vyškov – Senetářov – Sloup –
Okrouhlá
- po domluvě jsou možné zastávky na trase

Program:
Památník Mohyla míru
Monumentální secesní památník, výrazná dominanta chráněné památkové zóny
Slavkovské bojiště, byl vybudován na počest obětí legendární bitvy u Slavkova dne 2. 2. 1805.
Expozice „Bitva tří císařů Slavkov“
Audiovizuální expozice pojímá vojenské tažení roku 1805, jež vyvrcholilo bitvou u Slavkova, jako
živý dějinný fenomén v rovině faktografické i emocionální. Je koncipována netradičně a přináší
nejen poučení, ale i silné a nevšední zážitky.
Zámek Slavkov u Brna
- Prohlídkový okruh B
Tato trasa nám představí reprezentativní prostory zámku s bohatou freskovou a štukovou
výzdobou, dobovým mobiliářem a částí v minulosti proslulé obrazové sbírky šlechtického rodu
Kouniců. Dále nás provede Sálem předků, Rubensovým sálem a Historickým sálem, který byl
místem sjednání příměří po bitvě u Slavkova. Prohlídka vrcholí návštěvou kaple sv. Kříže, která se
vyznačuje jedinečnou akustikou pro koncertní vystoupení.
- Individuální program
Výstavy v areálu zámku (info v autobusu)
Prohlídka zámeckého podzemí, hrobky Kouniců
Relaxace v zámeckém parku
Vyškov - Procházka centrem města, časový prostor pro oběd
Kostel sv. Josefa v Senetářově - Prohlídka interiéru
Senetářovský kostel z betonu a skla budí svým tvarem podle věřících dojem "lodi, která
putuje staletími, sbírá věřící lid a veze jej k Bohu". Autor návrhu extravagantní stavby Ludvík Kolek
se inspiroval švýcarsko – francouzským architektem Le Corbusierem. V interiéru kostela je působivá
abstraktní křížová cesta od významného výtvarného umělce Mikuláše Medka.
Předpokládaný návrat: 18 h
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Sport
Pohár Drahanské vrchoviny
Letos se jezdci na horských kolech sejdou na startu při čtrnácti závodech v celkem dvanácti obcích.
Začíná se tradiční MTB časovkou do vrchu 26. dubna ve Valchově a závěrečný závod 20. září budou hostit
poprvé Boskovice.
Nový ročník dozná hned několika změn. Poslední březnový den bude vyhlášen a oceněn výherce
soutěže o nové logo závodů (více na www.pohardrahanskevrchoviny.cz). Změny se dotkly věkových kategorií,
které u dětí a žáků budou zahrnovat vždy jen dva ročníky narození. Nejmenší holky a kluci na odrážedlech se
také dočkají bodování do celého seriálu.
Vedení závodů rozhodlo, že se nebudou vyhlašovat zvlášť v každém závodě závodníci v rámci
pořádajících obcí, jak tomu bylo dosud. My jsme se ale domluvili i se starosty okolních obcí, že si vyhlašovat
místní obecní borce budeme i nadále, a celkoví vítězové za Obce se vyhlásí po sezóně na nějaké spol. akci.
Chceme, aby závody byly i nadále atraktivní i pro místní děti, které leckdy v těžké konkurenci
trénovaných profíků nemají šanci. V začátcích byly závody pořádány právě jen pro naše děti a tento původní
motiv akce by se neměl vytratit.
Některé závody se pojedou místo v sobotu až v neděli, aby se nekryly s aktivitami hasičů, kteří se
ve většině obcí aktivně podílí na organizaci a průběhu závodů.
Rozmanitost tratí a disciplín bude opět doplněna týmovým závodem štafet a nově i technickými
pasážemi jízdy zručnosti. Doprovodný program pak na každém závodu zpestří překážková dráha cykloškoly
a na mnoha závodech i skákací hrad.
Program závodů pro rok 2014:
23.8.
Buková
26.7.
Velenov
22.6.
Bořitov
26.4.
Valchov
6.9.
Kořenec
2.8.
Valchov
28.6.
Žďárná
3.5.
Spešov
20.9.
Boskovice
3.8.
Valchov
6.7.
Repechy
11.5.
Benešov
10.8.
Okrouhlá
12.7.
Březová
21.6.
Bořitov

/mmt/

Informace z činnosti běžeckého oddílu AC Okrouhlá
Rok 2013 byl pro naše běžce úspěšný. V celkovém hodnocení Okresní běžecké ligy vyhrál Vojtěch
Grün absolutní pořadí, i když spadal ještě do juniorské kategorie. V absolutním hodnocení ligy byl celkově pátý
Petr Konečný a šestý Gustav Grün.
V kategorii juniorů naši běžci opanovali všechny stupně vítězů v pořadí
1. Vojtěch Grün
2. Petr Konečný ml.
3. Jan Konečný
V kategorii mužů veteránů skončil na druhém místě Gustav Grün a ve stejné kategorii žen byla také
druhá Ivana Grünová.
Dále probíhá nový ročník Brněnského běžeckého poháru, jehož součástí je i náš závod Mikulášský
běh Okrouhlá. Tento závod byl velice úspěšný. Svědčí o tom účastnický rekord, protože na start se postavilo více
něž 600 závodníků všech věkových kategorií. Velmi dobré umístění mezi muži dosáhl Vojta Grün šestým
místem. Gustav Grün byl celkově 24. a ve veteránech 6. Potěšující je, že našli odvahu a chuť i další okrouhlečtí
běžci a účastnili se. Děkujeme Pavlu Tlamkovi a Viktoru Polákovi..
Na kratší trati exceloval Petr Konečný, který závod zaslouženě vyhrál. Na tuto kratší trať se postavila i
Ivana Grünová a byla 10. mezi ženami veteránkami. 5 km závod absolvovali také Petr Konečný st. a Jan
Konečný. V žákovských závodech běželi pouze st.žákyně Monika Konečná na 15.místě a ml. žák Tomáš
Tlamka na 9.místě.
V nejmladších kategoriích přípravek byla účast okrouhleckých dětí trošku větší a musí se
pogratulovat Barunce Tlamkové za 3. místo a Davidovi Veselému za cenné 4.místo. Dále běželi Sedláková
Nikola, Sedlák Zdeněk, Ošlejšková Simona, a dvojčata Starova, David a Veronika. Doufáme, že příštího
ročníku se zúčastní více dětí, ale i dospělých běžců z Okrouhlé.
Před posledním závodem tohoto poháru je Vojta Grün zatím na 7.místě mezi muži a Gustav Grün 5.
mezi veterány. V juniorech bude Petr Konečný celkovým vítězem. Ivana Grünová je 9. ve veteránkách. Další
pravidelní účastníci jsou i Petr Konečný st., Vlasta Konečná, která se vrací po delších zdravotních problémech a
také Jenda Konečný.
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Na závěr nemůžu nezmínit velké úspěchy našich nadějných mladíků. Petr Konečný se nominoval na
mistrovství Moravy a Slezska na dráze 1500m, kde byl na skvělém 3.místě časem 4:25:57 a na 3kilometrové
trati byl 9. za čas 9:51:61, přičemž mezi oběma závody měl jen chvíli času na vydechnutí. Vojta Grün se prosadil
do týmu VSK UNI Brno mužů pro závod Pohár vítězů evropských zemí v přespolním běhu týmů. Tento závod se
běžel v portugalské Albufeiře a tento tým se prosadil do 1. desítky.
Všem závodníkům gratulujeme.
/Gustav Grün/

Jarní cena města Boskovice
V sobotu 29.3.2014 od 8hod bude v Městských lázních Boskovice probíhat již 5.ročník přátelských
plaveckých závodů pořádaných plaveckým oddílem DDM Boskovice. Můžete se přijít podívat a podpořit
závodníky i z naší obce.

Akce v Lázních Boskovice
V dubnu a květnu proběhne na lázních jarní losovací soutěž s firmami TOPNET a Hyundai.
Slosovány budou všechny vstupenky z lázní v hodnotě nad 150 Kč označené jménem, příjmením a telefonem.

Provoz na Zimním stadionu Boskovice bude ukončen dne 31.3.2014.
Po nutné údržbě bude otevřen pro in-line bruslení.

Boj o první místo, Skalická desítka - běžecké závody, které se konají 12.4.2014 v areálu hřiště ve Skalici
nad Svitavou. Hlavní závod tvoří dva členité, převážně terénní okruhy, mládež běhá v okolí fotbalového hřiště.
Boskovické běhy 2014
Ve čtvrtek 1.5.2014 pořádá Občanské sdružení Sportuj s námi na Masarykově náměstí již 5. ročník
Boskovických běhů – běhů pro každého.
Pokud se budete chtít Boskovických běhů zúčastnit aktivně jako běžci, zaregistrujte se do konce března
výhodně! Výhoda registrace do 30. března spočívá v tom, že kdo se zaregistruje do tohoto data, může si vybrat
registraci za vyšší cenu, ale s jistotou obdržení trička Boskovických běhů 2014, nebo za nižší cenu bez trička.
Od 1. dubna už bude možná jen registrace za vyšší cenu a bez získání trička.
Zaregistrovat se musíte na všechny běhy kromě Lidového běhu, startovné je stanoveno na:
– děti předškolního věku – do 30. 3. za 70 Kč s tričkem nebo za 40 Kč bez trička,
– pro žáky základních škol – do 30. 3. za 80 Kč s tričkem, 50 Kč bez trička,
– běh na 2,5 km – registrace do 30. 3. za 150 Kč s tričkem, 110 korun bez trička,
– Běh za sedmizubým hřebenem - hlavní běh na 12,5 km - registrace do konce března za 250 korun s tričkem
a 180 korun bez trička.
Běh za sedmizubým hřebenem odstartuje letošní SALOMON TRAIL RUNNING CUP 2014,
do kterého je zařazen. Dalšími běhy tohoto seriálu jsou Dolní Morava, Praha Citytrail, Lipno nad Vltavou,
Čeladná, Říčany a Praha Motol.
Na základě přání běžců upravili pořadatelé doběh letošního hlavního závodu, takže i běžci absolvující
nejdelší trať si proběhnou zámek a zámeckou zahradu, stejně jako běžci závodu na 2,5 kilometru.
Podrobný program 5. ročníku Boskovických běhů i podrobné popisy tratí a jednotlivých projektů
najdete na www.sportujsnami.cz nebo na www.facebook.com/sportujsnami.

Melkovská 16
Pionýrská skupina Boskovice zve všechny kluky, holky, jejich rodiče i ostatní dospěláky na tradiční
pochod okolím Boskovic v sobotu 3.5.2014 od klubovny PS Boskovice, nám. 9. května.

Po hradech a zámcích Boskovicka
MAS Boskovicko PLUS spolu s MAS Partnerství venkova zve všechny cykloturisty na akci, která se
koná 24.5.2014. Účastníci budou mít příležitost navštívit celkem 8 zámků a hradů regionu. Trasu si každý volí
sám. Na každém místě obdrží účastník unikátní razítko do pamětního listu, tři razítka jsou podmínkou pro účast
ve slosování o hodnotné ceny.

/mmt/
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Akce v Boskovicích a okolí
Farmářské trhy v Boskovicích v roce 2014
Farmářské trhy se konají vždy ve čtvrtek od 9 do 16 hodin v Boskovicích na Masarykově
náměstí. Pro rok 2014 v následujících termínech: 10.4., 15.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10.,
20.11., 18.12.
Tradiční čtvrteční trhy v Boskovicích se stěhují
Čtvrteční trhy letos začaly 20.3.2014. Oproti předešlým rokům se ale nebudou konat na
parkovišti u Zlaté růže, ale nově na parkovišti na ulici Hradní (mezi ZŠ Sušilova a Rezidencí)
Folklorní soubor Velen přijímá do svých řad nové tanečníky, tanečnice a muzikanty. Bližší
informace na tel.774071055 u vedoucí souboru Pavlíny Čechové.
Divadelní představení pro děti – „Příhody včelích medvídků“ Divadlo Krapet - 30.3.2014 v
15hod v Zámeckém skleníku
Cestovatelské besedy s projekcí v Kině Panorama Boskovice
- Tomáš Rusek: Vietnam - v pondělí 31.3.2014 v 18hod
- Zlatuše Knollová: Na Srí Lanku nejen za čajem - v pondělí 14.4.2014 od 18hod
Muzeum Boskovicka na Hradní ulici
- Výstava „Za dlouhých zimních večerů“ bude k vidění do konce měsíce března 2014.
- Výstava „Boskovické pivovary“ - Když se v Boskovicích vařilo pivo, v období 10.4.-29.6.2014.
- U příležitosti 340. výročí založení bude umožněna prohlídka objektu bývalého Panského
pivovaru V Podhradí dne 12.4.2014 od 10 do 15hod.
Zámek Boskovice Vás zve na:
- Velikonoční prohlídky ve dnech 20. a 21.4.2014 v 10,30, 12, 13,30 a 15hod
- Dětské dny - kostýmované prohlídky zámku s doprovodným programem v zahradě pro děti MŠ
a ZŠ ve dnech 3.- 4.6.2014 a 10.- 11.6.2014
- Concentus Moravie - 9.6.2014 - Mezinárodní hudební festival 13 měst
Zámek Lysice Vás srdečně zve na
- Jarní tvoření - tvůrčí dílna s floristou P. Z. Janečkou v termínu 30.3. - 1.4.2014. Vstup volný
- na výstavu květinových aranžmá ,Barvy a květiny" v termínu 30.3. - 7.4.2014
Zámek Letovice
- Mimořádné prohlídky pro všechny, kteří se již nemohou dočkat - v měsíci dubnu o víkendech
bude otevřeno na mimořádné prohlídky od 9.00 až do 17.00 hod.
- Burzy starožitností a veškerých sběratelských kuriozit - informace www.zamekletovice.cz.
Arboretum Šmelcovna - výstava „Cibuloviny” - 16.-20.4.2014
- výstava “Irisy a rhododendrony“ - 14.-25.5.2014
Druhý život dětské knihy
Kampaň na podporu shromažďování a distribuce nových i starších dětských knih za účelem
podpory čtení u dětí ze sociálně slabších rodin a dětí z dětského domova proběhne dne 2.4.2014.
Shromažďovacím místem bude Městská knihovna a Informační centrum Boskovice.
Kontakt: Aneta Sedláčková - tel.: 516 488 627, e-mail:informace@boskovice.cz.
Okrouhlecký list 1-2/2014
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RH Faktor s Petrem Bende
V letošním roce se bude v Boskovicích konat již 7. ročník pěvecké soutěže RH FAKTOR.
Tradičním pořadatelům - městu Boskovice a SPgŠ Boskovice - se podařilo získat podporu
populárního zpěváka Petra Bende. Více informací naleznete na www.rhfaktor.cz.
Další akce v okolí:
29.3.2014 Za pokladem do Punkevních jeskyní - v 16hod v Punkevní jeskyni Blansko Projděte si jeskyně sami
za přítomnosti podzemních a pohádkových bytostí, vyluštěte kvíz, a zúčastněte se tak soutěže o jeskynní poklad.
Součástí je tradiční plavba na lodičkách. Akce je vhodná pro děti i dospělé. S sebou doporučujeme baterku a
tužku. Prodej vstupenek u jeskyně. Rezervace není nutná. Více info na tel. 516 418 602
2.4.2014 Uchem jehly se Zbigniewem Czendlikem – v 18hod v Katolickém domě Blansko. Známý moderátor
TV pořadu je v Blansku v opačné roli: vy se tážete a on odpovídá. Jak se pojí život kněze se světem médií?
3.4.2014 div. představení "Víkend s Bohem" – Sokolovna Boskovice - první repríza představení Maria Kubce
5.4.2014 Odlišnosti mezi námi aneb jak si lépe rozumět ve vztahu - kurz psychologické poradny
Boskovice, ul. 17.listopadu, www.psychologickaterapie.cz, tel. 776 385 985
8.4.2014 Cesty za poznáním – bratři Ebenové - v 17hod v Městské knihovně Blansko
10.4.2014 Divadlo Járy Cimrmana „Posel z Liptákova“- v 19hod v Dělnickém domě, Blansko
10.4.2014 „Velikonoční pohádka“ – divadelní pohádka pro děti – KD Letovice
13.4.2014 Velikonoční výstava – knihovna Suchý
16.4.2014 koncert „Alchymie lásky & Alfréd Strejček” – v 19 hod v Zámeckém skleníku Boskovice
17.4.2014 hudební recital Michala Horáčka „Mezi námi” – v 19hod v KD Letovice
19.4.2014 div. představení "Kdopak to zvoní?" - v 19hod v Zámeckém skleníku Boskovice - černá hudební
komedie o propletených vztazích nejen manželského čtyřúhelníku, hraje divadelní spolek z V. Opatovic
26.4.2014 One woman show Haliny Pawlovské – KD Kunštát
26.4.2014 Sebepoznání aneb pohled na to, jak fungujeme - místo konání: ul. 17. listopadu 25, Boskovice
- kurz psychologické poradny Boskovice, ul. 17.listopadu, www.psychologickaterapie.cz, tel. 776 385 985
29.4.2014 koncert a křest CD - Nezmaři a Miki Ryvola – v 19,30hod v Dělnickém domě Blansko
30.4.2014 Jarní koncert v Evangelickém kostele v Boskovicích - účinkují: smíšený pěvecký sbor NOTA a
sólisté - od 18hod, vstupné dobrovolné
2.- 4.5.2014 již 18. ročník Jarního srazu velorexů v Boskovicích, více na www.velorex.com
11.5.2014 tradiční Pouť na Kořenci – více na www.korenec.cz
14.5.2014 div. představení "Milostný trojúhelník" - v 17 a v 19,30hod na Malé scéně kina Velké Opatovice hrají - Pavel Liška, Martin Zbrožek, Josef Polášek
15.5.2014 koncert Hana Zagorová a Boom!Band, host Petr Rezek – 19,30hod v Dělnickém domě Blansko
17.5.2014 Celostátní přehlídka sokolských pěveckých sborů - v sokolovně v Boskovicích
14.6.2014 Muzejní noc na Kořenci. Více info: www.korenec.cz, email: starosta@korenec.cz
23.5.-22.6.2014 výstava obrazů Jana Kanyzy - Galerie Pex Letovice

Po rozhlednách v okolí Boskovic - 8.2.2014 - 31.8.2014 - region Boskovicko a okolí
Děti z dětského domova v Boskovicích vytvořily publikaci Po rozhlednách v okolí
Boskovic, která zavede turisty na rozhledny v regionu i jeho širším okolí. Tuto publikaci můžete
využít nejen při toulkách v okolí, ale i při akci MAS Boskovicko (spolu s Mas Partnerství venkova
plus) pro všechny turisty Otevřené rozhledny 14.6.2014. Trasu si volíte sami. Pokud na pamětní list
získáte unikátní razítka alespoň ze dvou cílů, můžete se zúčastnit slosování o hodnotné ceny.
www.masboskovickoplus.cz
Westernové městečko Boskovice u příležitosti roku koně a 20. výročí založení pořádá Open horses
show I koně mají talent s dotací 1 000 000 Kč. Základní kolo se jede počínaje sobotou 3.5.2014
každou sobotu a neděli v měsících květen a červen 2014
V městečku můžete také navštívit Ztracený Svět – Dinosauři nebo Lanové centrum.
Více na www.westernove-mestecko.cz nebo na tel.č.: 737000000.
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Burzy jarního a letního oblečení, obuvi, hraček a sportovního vybavení
Mateřské centrum (ve farním dvoře Boskovice)
Dětské oblečení od vel. 92, obuv od vel.24, sportovní potřeby a hračky,..
Výkup - 28.-29.3.
9-17 hod
Prodej - 31.3.-1.4.2014
9-17 hod
Výdej - 4.4.
9-17 hod
DDM Boskovice
V DDM bude jarní bazar probíhat ve dnech 28. - 30. 4. 2014 vždy od 10 do 17hod.

/mmt/

Z dění v ZŠ Benešov
Co se děje na benešovské škole
Ve čtvrtek 16.1.2014 proběhl na naší škole zápis do I. třídy. Zápis byl motivován příběhy
o Krtečkovi. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, plnily úkoly zaměřené na zjišťování školní
zralosti. Za svou snahu byly odměněny hezkými dárky, které vyrobili budoucí spolužáci ve školní
družině. Na cestu domů byly vybaveny taškami, které uvnitř skrývaly překvapení jako upomínku na
svůj významný den. V letošním školním roce přišlo v doprovodu svých rodičů rekordních 28
předškoláčků.
Žáci 1. st. se svými vyučujícími navštívili 4. 2. 2014 brněnské divadlo Radost, které dělá
vskutku čest svému jménu a zajistilo našim dětem radostné a veselé představení. Mach a Šebestová
je jedním z nejpopulárnějších kreslených seriálů pro děti. Jejich dobrodružství jsou vděčná a
přitažlivá a nezklamala ani na jevišti. Kouzelné utržené sluchátko fungovalo i v Radosti, a tak jsme
mohli zažít, jak měl Kropáček angínu, jaké má paní Kadrnožková potíže se sousedy kvůli
nezbednému Jonatánovi nebo jak jela III. B na školní výlet, kde na ni čekalo neuvěřitelné pirátské
dobrodružství.
Ve čtvrtek 27.3.2014 navštíví naši školu kouzelník popleta se svým představením „Magic
show“. Na programu jsou kouzla s provazy indickým fakírů, Guberlantův kouzelný deštník, záhadná
esa, cvičené hrdličky a morčátko, hlavolamy aj.
Dne 4.4.2014 se koná další ročník Noci s Andersenem. Nocovat ve škole budou žáci I. a II.
třídy. Prvňáčky čeká slavnostní pasování na čtenáře a druháci se mohou těšit na vyšetřování
detektivního případu s komisařem Vrťapkou.
I na druhém stupni připravujeme v druhém pololetí školního roku pro žáky vzdělávací akce
a projekty. Zařazujeme již v minulosti ověřené a vyzkoušené, jako je projekt na podporu zdravého
stravování „ Párty se Zdravou Pětkou“, ale vyhledáváme i nové aktivity. Mezi ně patří i projekt
Bioskop, se kterým do naší školy zavítaly pracovnice vědeckého výukového centra Masarykovy
univerzity. Žáci se během dvouhodinového bloku ponořili do tajů genetiky, vyzkoušeli si práci
v laboratorních podmínkách a domů si odnesli nejen nové poznatky ale i vzorek vlastnoručně
izolované rostlinné DNA.
A protože se projektové vyučování osvědčilo a líbilo, dohodli jsme se s pracovnicemi
výukového centra MU na jeho realizaci pro 2. – 5. ročník. I mladší žáci si tak budou moci vyzkoušet
práci v laboratoři na vlastní kůži.
Žáci 8. a 9. ročníku v rámci dlouhodobého projektu „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání na ZŠ a SŠ“ již dvakrát navštívili SOŠ a SOU André Citroëna
v Boskovicích. Významnou součástí tohoto projektu jsou výukové dny, ve kterých je pro žáky
základních škol připravena názorná a prakticky zaměřená výuka v prostorách střední školy. Cílem je
podpořit a popularizovat technické a přírodovědné vzdělávání mezi žáky základních škol a tím zvýšit
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jejich zájem o technické obory vzdělávání.
Osmá třída se v oblasti výuky fyziky a semináře z přírodovědných předmětů zapojila
do soutěže „Malá energetická akademie“. Posláním této zábavné soutěžní hry pořádané společností
E.ON, s.r.o. je rozšířit vědomosti dětí a mládeže o energetice a ekologii a osvojit si zásady
zodpovědného chování k životnímu prostředí. V rámci této soutěže plní žáci 5 dílčích úkolů. Již jim
zbývá dokončit poslední misi. A možná, kdo ví, k nabytým vědomostem přibude i nějaká výhra!
Za kolektiv ZŠ Mgr. Leona Koledová a Mgr. Petra Ondroušková

Připravujeme se na budoucí studium a povolání
Jako již tradičně každým rokem i letos jsme žákům 8. a 9. ročníku a jejich rodičům
průběžně poskytovali informace o tom, jak postupovat při volbě školy pro následné studium jejich
dětí a jak úspěšně zvládnout přijímací řízení na danou střední školu či odborné učiliště. V rámci
vyučovacího předmětu „Volba povolání“ jsme se opět zúčastnili akcí, které považujeme za důležitý
„odrazový můstek“ při výběru budoucího povolání. Byly to návštěvy Úřadu práce v Blansku, Burzy
škol a Dne otevřených dveří SŠ a SOU v Boskovicích, Veletrh SŠ v Brně a exkurze do firem v okolí.
Při návštěvě Úřadu práce v Blansku jsme se společně s Mgr. Marií Hoffmannovou
zamýšleli nad potřebami dnešního trhu práce, nad nároky kladenými na absolventy škol při
začleňování do pracovního procesu a dozvěděli jsme se také, které obory studia mají v dnešní době
větší či menší šanci na uplatnění. V průběhu dvouhodinového bloku se žáci museli zamyslet nad tím,
kolik vlastně tzv. povolání znají, v jakých pracovních podmínkách lidé tato povolání vykonávají,
jaké jsou klady a zápory práce v daném oboru. Ve stejném duchu pak žáci v průběhu doprovodných
aktivit diskutovali nad výhodami a případnými nevýhodami studia na vybrané SŠ a SOU. Paní
Hoffmannová žákům poskytla několik odkazů na stránky, kde mohou sami nebo společně s rodiči
najít odpovědi na otázky, které je v souvislosti s volbou budoucí školy a povolání zajímají.
Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Blansko jsme našim nejstarším
žákům zprostředkovali dotazníkové šetření PROFI ORIENTACE. Cílem šetření bylo zjistit,
ke kterým oborům by měli žáci dle svých schopností a dovedností při výběru školy směřovat. Profi
orientace a následná konzultace výsledků s rodiči deváťáků proběhla na naší škole pod vedením
Mgr. Michaely Raškové.
Do hodin Pracovních činností (Volba povolání) a dalších vyučovacích předmětů jsme
zařazovali aktivity zaměřené na přípravu k přijímacímu řízení a jeho úspěšnému zvládnutí, jako
např. vyhledávání důležitých informací na stránkách středních škol, přípravu na „přijímačky“ z Čj,
M, Aj, testování studijních předpokladů, vyplňování přihlášek nanečisto, sestavení odvolání
proti nepřijetí ke studiu, sestavení strukturovaného životopisu, aj. Oblíbenou a velmi prospěšnou
průpravou žáků na budoucí povolání byly různé modelové situace, které v hodinách sehrávali. Žáci
se například museli vžít jak do pozice žadatele o práci v konkurzním řízení, tak i zaměstnavatele.
Naučili se tak potřebným vzorcům chování pro určité životní situace, ale především se učili
sebereflexi a seberegulaci.
Teď již nezbývá, než žákům 9. ročníku popřát šťastnou volbu a úspěšné zvládnutí
přijímacího řízení na SŠ a SOU!
Za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Marie Švancarová
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Pohotovostní služba
pracovní doba:

So, Ne, svátek

8.00-20.00

Všeobecná lékařská služba první pomoci, pracovní doba:
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 346 / 283

všední dny
So, Ne, svátek

17.00-22.00,
8.00-20.00

Dětská lékařská služba první pomoci,

Zubní pohotovost
Úrazová nemocnice Brno
Ponávka 6, tel.: 545 538 111
Boskovicko

pracovní doba:

Březen
29.3.
30.3.

MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková

Boskovice, Lidická 8
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 453 997
516 488 456

Duben
5.4.
6.4.
12.4.
13.4.
19.4.
20.4.
21.4.
26.4.
27.4.

MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.

Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9

516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615
774 177 804
516 412 422

Květen
1.5.
3.5.
4.5.
8.5.
10.5.
11.5.
17.5.
18.5.
24.5.
25.5.
31.5.

MUDr. Pokorný M.
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (Řehořková)
MUDr. Semrádová
MUDr. Roth
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.

Blansko, A. Dvořáka 4
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Ostrov, Zdrav. středisko
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 417 621
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 444 326
516 477 319
604 760 665
516 442 726
516 488 451
516 416 386
516 488 454

Červen
1.6.
7.6.
8.6.
14.6.
15.6.
21.6.
22.6.
28.6.
29.6.

MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Houdková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Žilka
MUDr. Well
MUDr. Vrtělová
MUDr. Adamová

Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Benešov, 19
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, Masarykovo náměstí 18

608 220 806
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 467 313
516 447 605
516 488 455
516 474 018

pracovní doba:

všední dny:
So, Ne, svátek:
So, Ne, svátek:

17.00-7.00
0.00-24.00
8.00-12.00

/sh/
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Manželský pár se vydá do města na velké nákupy. Manželka se trochu zakoukala v butiku s hadříky
a najednou zjistí, že manžel nestojí vedle ní a že ho ani nikde nevidí. Tak vytáhne mobil, volá, mobil
zvoní a zvoní, konečně manžel: „Haló?“
„No prosím tě, kde si, už jsem se bála, že se ti něco stalo, tak kde seš?“
„Ale co by se mi asi tak mohlo stát. Hele, pamatuješ se na ten zlatnickej krám, jak se ti tam před
pěti lety líbil ten diamantovej náhrdelník a tenkrát jsme si ho nemohli dovolit, a já ti slíbil že
jednou bude tvůj?“
Ženě se stáhne hrdlo, hrknou slzy do očí: „No samozřejmě si ten obchod pamatuju.“
/sh/
„Nooo, tak já sedím v hospodě naproti."

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Zemánek Kryštof
Žilka Erik
Štěpánková Julie

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

Do svazku manželského vstoupili:
Čebišová Lenka & Kužel Petr
Šindelářová Zdeňka & Pecl Jaroslav
Boudná Jana & Hofman Pavel

GRATULUJEME !!!

Významné životní jubileum v 1. a 2. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Nejezchleb Josef
Novák Josef
Tichý Josef
Kejíková Marie
Adámková Ludmila
Parolková Marie
Horáková Františka
Tlamková Božena
Ridlová Bohumila
Hamplová Jana

č.p. 69
č.p. 125
č.p. 124
č.p. 130
č.p. 185
č.p. 60
č.p. 37
č.p. 93
č.p. 28
č.p. 137

Kejíková Cecilie
Krejčíř Alois
Kejíková Květoslava
Novák Josef ml.
Tlamková Jana
Čapka Oldřich
Mach Oldřich
Minxová Anna
Ošlejšek Miloslav
Ševčíková Eliška

GRATULUJEME !!!

č.p. 122
č.p. 55
č.p. 100
č.p. 125
č.p. 4
č.p. 19
č.p. 26
č.p. 10
č.p. 8
č.p. 1
/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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