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Motto :
„Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat.“
Sogjal Rinpočhe

otto letošní Tříkrálové sbírky 2012 je návodem pro všechny,
kteří zrovna nemají štěstí v životě nebo v tom, co zrovna
dělají. Nebojme se proto požádat o spolupráci či pomoc,
vždyť kolem nás žije mnoho ochotných lidí, kteří rádi podají radu
či pomocnou ruku.

M

Dokázali jste všichni platnost mého tvrzení i při letošní Tříkrálové sbírce – v naší
obci se vybralo celkem 17.525,-kč, na okrese Blansko pak 1.400.018,-kč. Poděkování
všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli na dobrou věc, obdržel starosta obce od paní
Sedlákové z Oblastní charity Blansko (www.charita.blansko.cz).
A kam naše peníze letos poputují? – Např.: na pomoc nemocným v Domácí
hospicové péči, na pomoc lidem v nouzi bez rozdílu, na podporu výjezdního krizového
týmu, na sociální rehabilitaci pro řešení aktuálních potřeb uživatelů či na podporu
volnočasových aktivit dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením.
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit celoročně odesláním dárcovské sms: DMS
KOLEDA na tel.č.87777, z ceny 30,-kč /1sms obdrží Charita ČR 27,-kč (více
na www.darcovskasms.cz) nebo finančním příspěvkem na č.ú.66008822/0800.
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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
POZOR!!! Změna času
Změna zimního času na letní proběhne v noci ze soboty 25. března na neděli 26.března 2012
– hodinky si posuneme ve 2:00 na 3:00 hod.

Z jednání Rady obce (RO) a zasedání zastupitelstva obce (ZO):
!
!
!

!
!

!
!
!

Na zasedáních RO v uplynulém období se mmj. projednávalo:
Rozdělení výtěžku z pořádání Mikulášského běhu mezi SDH Okrouhlá
a AC Okrouhlá rovným dílem
Připomínky k zimní údržbě silnic a chodníků
Proběhlo poptávkové řízení na výrobu obecního praporu, výroba bude zadána
firmě Výšivky Jany, Nelahozeves
Na zasedáních ZO bylo mimo běžných záležitostí schváleno a diskutováno také :
Zveřejňování zápisů z veřejných zasedání ZO na webových stránkách obce
pro širokou veřejnost po dobu 1 roku
Zpracování nového Územního plánu obce Okrouhlá (v současné době probíhá 1.fáze),
neboť platnost toho současného končí již v roce 2015. Ing. Brožek z Brna
v součinnosti se stavebním odborem MěÚ Boskovice připravuje základní verzi podle
obecného zadání. K tomuto se budeme moci všichni vyjádřit a vznést připomínky
a doplnění v následujícím období.
Různé:
Dokončuje se nová podoba obecních webových stránek
Vyzýváme veřejnost ke zvážení možnosti a případně předložení návrhů pro jednání
RO k problematice pojmenování nově vznikajících ulic v obci, neboť nejen poštovní
doručovatelky, ale i noví spoluobčané se přestávají orientovat.
Obecní knihovna dozná v následujícím období zasloužených změn. V měsíci březnu
bude přestěhována do upravených prostor po kuželně v Kulturním domě. Prosíme Vás
o shovívavost, neboť po dobu stěhování nebude knihovna otevřena. O znovuotevření
budete včas informováni místním rozhlasem. Jistě oceníte příjemnější prostředí i
bohatší nabídku knih. Více též na www.okrouhla.knihovna.cz.

Kompletní zápis z jednání ZO je k nahlédnutí na OÚ, usnesení najdete i na webu obce.
/mmt/
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Starostův sloupek
Investiční výstavba v obci Okrouhlá v letošním roce
V minulých listech jste již byli informování o záměru bytové výstavby v lokalitě
„Na Melkov“. Nyní bylo vyhodnoceno výběrové řízení na zhotovitele inženýrských sítí a s
nejnižší nabídkou v něm uspěla firma Výstavba IS, s.r.o., Letovice. Zároveň připravujeme
smlouvy o budoucích smlouvách tak, aby zájemci mohli již v letošním roce začít stavět.
Podmínkou pro ně bude do pěti let zkolaudovat. Jednotlivé písemné žádosti budou postupně
vyřizovány od měsíce března.
Další akcí bude dostavba projektu Dyje II. Jedná se o dokončení tlakové splaškové
kanalizace s vybudováním dvou přečerpávacích stanic a následné povrchové dokončovací
práce. Dle upraveného harmonogramu by se mělo začít hned, jak to dovolí klimatické
podmínky, a s dokončením můžeme počítat přibližně na podzim letošního roku.
Chceme se také pokusit o rekonstrukci hřiště za kulturním domem. Podali jsme žádost
o grant na projekt „Oranžové hřiště“.
Rada obce chce opět v letošním roce pokračovat v opravách chodníků – ať už formou
svépomoci či dodavatelskou.
Pro majitele psů
Chtěl bych upozornit neukázněné pejskaře a apelovat na ně. Při pochůzkách naší obcí
musím konstatovat, že máme dva druhy majitelů psů. Ukázněné a neukázněné.
Je chvályhodné, že většina drží při procházce v intravilánu obce psa na vodítku, a až
v místech, kde pes nikoho neohrožuje, jej vypustí a nechá svého miláčka proběhnout. Taktéž
venčení provádí citlivě na svých pozemcích nebo místech, kde nemůže vzniknout škoda na
okrasných dřevinách či rostlinách.
Druhá skupina je naprosto bezohledná - a je mi již známo, o které osoby konkrétně jde.
Tito vypustí psa a nestarají se o něj. Samozřejmě pes vykoná potřebu dle svého, ale bohužel
následně jeho výkaly začnou devastovat okolí a páchat škodu. Proto vznáším zatím jen apel na
tyto majitele! Pokud se situace bude i v dalších měsících opakovat, sáhnu bez uzardění
k blokové pokutě! Jde přece jen a jen o ohleduplnost mezi námi. Dovedu pochopit, že někdy pes
například uteče či se zatoulá, ale vědomé konaní, kdy se majitel ještě dívá, zda ho někdo neuvidí,
to je nepřípustné.
Poznávací zájezd pro seniory
V sobotu 26. května se uskuteční další poznávací zájezd pro seniory pořádaný obecním
úřadem – tentokrát do Litomyšle a jejího okolí. Odjezd je naplánován na 8:00hod od zvonice a
na programu bude například návštěva výrobny modrotiskových textilií v Olešnici s odborným
výkladem a možností nákupu tradičních dekorací, prohlídka historického centra Poličky
s návštěvou hrobu Bohuslava Martinů, kostela sv.Jakuba a jiných památek. Po obědě pak bude
následovat Městská památková rezervace v Litomyšli, včetně zámku, klášterních zahrad,
kostela a dalších zajímavých míst. O odborný výklad se opět postará p. Mgr. Jitka Zelinková.
Předpokládaný návrat v 17 hodin. Vyzýváme všechny spoluobčany k hojné účasti i sledování
výzvy v místním rozhlase.
/bš/
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Odpady
Ekologický dvorek (Sběrna surovin)
V letošním roce bude otevřen v následujících termínech: 14. dubna, 5. května, 2. června,
30. června, 4. srpna, 1. září, 6. října, 3. listopadu a to vždy v době od 9 do 11 hodin.
Sběr odpadu
V sobotu 14. dubna 2012 pořádá SDH Okrouhlá sběr železného šrotu, papíru a autobaterií
v ulicích naší obce. Svoz odpadu bude probíhat od 8 hod. Předem děkujeme občanům naší obce
za přispění.
/pk/

Poplatky
Do 31. března 2012 je nutno uhradit poplatek za svoz odpadu a poplatek za psa
na kalendářní rok 2012. Poplatky lze zaplatit obecnímu úřadu zpravidla hotově v úředních
hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce 15627631/ 0100, variabilní symbol =
číslo popisné domu.
Výše poplatku za odpady je stále 450 Kč na osobu s trvalým pobytem v naší obci nebo
450 Kč za jeden 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.
/bš/

Dění v Mateřské škole
Březen - Noční spaní ve školce
Duben - Vystoupení kouzelníka v MŠ
- Slet čarodějnic - dopolední rej v kostýmech ve školce, odpoledne průvod s rodiči na hřiště,
opékání párků,…
Květen - Kreslíme srdíčko pro tebe matičko - příprava slavnostního odpoledne, vystoupení dětí,
pohoštění a dárečky pro maminky
- Návštěva divadelního představení v MŠ Benešov
- Barevný týden
Červen - Den dětí - sportovní odpoledne spojené s hledáním pokladu
- Vodníka se nebojíme, tak se za ním vypravíme - cesta přírodou, plnění pohádkových úkolů
- Rozloučení s předškoláky - předávání dárečků, pohoštění pro děti
- Společný výlet pro rodiče a děti
V období letních prázdnin budou v MŠ opět probíhat opravy a úpravy – dojde
ke zvětšení prostor pro děti v důsledku odstěhování Obecní knihovny do KD a tím i k navýšení
počtu přijímaných dětí k pobytu ve školce, aby mohli být uspokojeni všichni žadatelé.
/mmt/
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Sport
Plavání
Od ledna 2012 pozor na změny v provozní době Lázní Boskovice pro veřejnost!! Sledujte aktuální
provozní dobu na www.sluzbyboskovice.cz nebo na vývěsce Městských lázní!!
Tel.č. 516 452 286 a 724 696 151.
AKCE NA LÁZNÍCH NA ROK 2012:
Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní.
V den svých narozenin máš vstup zdarma!!!
AKCE NA BŘEZEN - slosovací akce vstupenek nad 100,-kč
(opatřených jménem a telefonem) o zajímavé ceny

Zimní stadion
Aktuální provozní doba pro veřejnost na www.sluzbyboskovice.cz.
In-line bruslení pro školy a veřejnost od 20.4.2012.
Přijďte si zabruslit každý pátek od 19 do 20hodin.

/mmt/

Oddíl běžců AC Okrouhlá
Vyhodnocení Okresní běžecké ligy (OBL) Blansko 2011:
Obrovského úspěchu docílil náš běžec Vojtěch Grün, když dokázal tento ročník vyhrát
nejen jako junior, ale i v absolutním pořadí bez rozdílu kategorií.
Absolutní výsledky:

1.místo
6.místo
8.místo

Vojtěch Grün
Gustav Grün
Petr Konečný, nejml.

Pořadí juniorů:

1.místo
2.místo

Vojtěch Grün
Petr Konečný, nejml.

Pořadí mužů veteránů:

4.místo

Gustav Grün

Pořadí žen:

8.místo

Ivana Grünová

Dalším z velkých úspěchů našeho oddílu AC Okrouhlá je ocenění Tým roku 2011, udělené
vedením OBL.
V měsíci listopadu proběhl závod Běh poselství napříč okresem Blansko na trase AdamovBenešov(Skalky) dlouhý 38,5km s převýšením 494m. Oddíl AC Okrouhlá, ve složení Vojtěch Grün,
Petr Konečný a Gustav Grün, vyhrál v absolutně nejlepším čase 2hod 41min03sek., což je
současně i traťový rekord.
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Na podzim se také rozběhl nový ročník Brněnského běžeckého poháru (BBP):
1. závod - Běh 17. listopadu - Jehnice
Starší přípravkai:
Starší žáci:
Dorostenci:
Juniorky:
Ženy:
Ženy veteránky I:
Muži :
Muži veteráni I:

Tlamka Tomáš (19.)
Stara Ondřej (9.)
Konečný Petr (1.)
Tlamková Tereza (7.)
Konečná Vlasta (65.)
Grünová Ivana (21.)
Grün Vojtěch (12.)
Grün Gustav (14.)

5. závod - Radostická nerezová desítka - 21.1.2012
Dorostenci:
Ženy:
Ženy veteránky I:
Muži veteráni I:

6. závod - Běh kolem Kanic - 4.2.2012

2. závod - Mikulášský běh Okrouhlá - 3.12.2011
Starší přípravkai:
Mladší žáci:
Starší žáci:
Dorostenci:
Juniorky:
Ženy veteránky I:
Muži :
Muži veteráni I:

Tlamka Tomáš (9.)
Tichý Vojtěch (11.)
Stara Ondřej (4.)
Konečný Petr (1.)
Paroulková Markéta (7.)
Grünová Ivana (13.)
Grün Vojtěch (4.), Horák Petr (41.), Horák
Jiří (71.), Polák Viktor (96.), Polák Petr (100.)
Grün Gustav (14.)

3. závod - Štěpánský běh Syrovice - 26.12.2011
Starší žáci:
Dorostenci:
Juniorky:
Ženy veteránky I:
Muži :
Muži veteráni I:

Stara Ondřej (7.)
Konečný Petr (1.)
Tlamková Tereza (4.)
Paroulková Markéta (5.)
Grünová Ivana (11.)
Grün Vojtěch (25.)
Grün Gustav (10.)

4. závod - Kuřimský kros - 7.1.2012
Starší žáci:
Dorostenci:
Juniorky:
Ženy veteránky I:
Muži :
Muži veteráni I:

Konečný Petr (2.)
Konečná Vlasta (28.)
Grünová Ivana (13.)
Grün Gustav (9.)

Dorostenci:
Ženy:
Muži :
Muži veteráni I:

Konečný Petr (1.)
Konečná Vlasta (12.)
Grün Vojtěch (15.)
Grün Gustav (5.)

7. závod - Ráječkovská desítka - 18.2.2012
Starší žáci:
Dorostenci:
Ženy:
Muži veteráni I:

Stara Ondřej (5.)
Konečný Petr (1.)
Konečná Vlasta (33.)
Grün Gustav (7.)

7. závod - Ráječkovská desítka - 18.2.2012
Starší žáci:
Dorostenci:
Ženy:
Muži veteráni I:

Stara Ondřej (5.)
Konečný Petr (1.)
Konečná Vlasta (33.)
Grün Gustav (7.)

8. závod - Modřický pohár - 3.3.2012
Dorostenci:
Ženy:
Muži :
Muži veteráni I:

Konečný Petr (3.)
Konečná Vlasta (23.)
Grün Vojtěch (35.)
Grün Gustav (6.)

Stara Ondřej (10.)
Konečný Petr (1.)
Paroulková Markéta (6.)
Grünová Ivana (9.)
Grün Vojtěch (17.)
Grün Gustav (11.)

Následující závody:

11.3. Běh kolem Myslivny
31.3. Černohorský soudek
/gg/

Fotbal
Rozlosování 1. ligy malé kopané - JARO 2012
I v letošním roce zve oddíl malé kopané AC Okrouhlá všechny své příznivce na utkání
1. ligy malé kopané okresu Blansko.
1. kolo - sobota 7.4. 2012 (16 hod)
2. kolo - sobota 14.4. 2012 (16 hod)
3. kolo - neděle 22.4. 2012 (10 hod)
4. kolo - sobota 28.4. 2012 (16 hod)
5. kolo - neděle 6.5. 2012 (10 hod)
6. kolo - sobota 12.5. 2012 (17 hod)
7. kolo - neděle 20.5. 2012 (10 hod)
8. kolo - sobota 26.5. 2012 (17 hod)
9. kolo - sobota 2.6. 2012 (17 hod)
10. kolo - sobota 9.6.2012 (17 hod)
11. kolo - sobota 16.6.2012 (17 hod)

Sokol BK Sadros Boskovice - AC Okrouhlá
AC Okrouhlá - KANAP Karolín
FK Rozhraní - AC Okrouhlá
AC Okrouhlá - TJ OREL Boskovice
FK Kvasar Černá Hora - AC Okrouhlá
AC Okrouhlá - PentaCo Boskovice
SK Viktoria Suchý - AC Okrouhlá
DKS Kopeček Rájec - AC Okrouhlá
AC Okrouhlá - FC NOBICA Okrouhlá
C Kozárov - AC Okrouhlá
AC Okrouhlá - FC MICROTEX Lomnice

/pk/
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Horská kola
Termíny Poháru Drahanské vrchoviny 2012:
15.4. - Bořitov 1. - MTB XC (1. závod Orel BrouCzech Cupu)
28.4. - Valchov - ?Kameňák? - MTB časovka do vrchu
6.5. - Bořitov 2. - MTB XC (2. závod Orel BrouCzech Cupu)
19.5. - Kořenec - MTB XC
9.6. - Žďárná - MTB XC
16.6. - Protivanov - MTB XC, sprinty, štaferty
23.6. - Suchý - MTB XC
24.6. - Bořitov 3. - MTB XC (3. závod Orel BrouCzech Cupu)
30.6. - Velenov - MTB XC

14.7. - Okrouhlá - MTB XC
28.7. - Valchov - MTB XC - v rámci BikeFestu
(zatím nepotvrzeno)
29.7. - Valchov - ?Drtič? - MTB maraton
(jeden ze závodů Brněnského poháru)
5.8. - Benešov - MTB XC
19.8. - Buková - MTB XC
1.9. - Spešov (Blansko) - MTB XC
(22.9. - Valchov MTB XC - záložní termín)

/pk/

Sportovec roku
Stalo se již tradicí, že nejlepší sportovci, kolektivy a trenéři města Boskovice jsou
vyhlašování na Plese sportovců. Vyhodnocení ankety za rok 2011 proběhlo na plese v sobotu
3.3.2012 v boskovickém zámeckém skleníku, ocenění nejlepším předávali starosta Jaroslav
Dohnálek, místostarosta Dominik Božek a Milan Sivera.
A proč anketu zmiňujeme i v našem listě? Jak jinak, ze všech došlých návrhů odborná
porota složená z členů sportovní komise, rady města, zástupců tělovýchovných subjektů a
sportovních novinářů vybrala a i tentokrát získala ocenění v kategorii jednotlivců
„naše“ Anna Tlamková, za plavání v oddíle DDM, kategorie mladší žákyně, s trenéry
Mgr.Světlanou Hrdličkovou (oceněnou v kategorii trenérů) a Janem Horákem.
A jakými výkony si získala hlasy porotců?
V letním krajském přeboru - 5x 1.místo 50,100,200,400,800m volný způsob, 3.místo motýl.
V závodech - Májové Brno - 1.místo 100m volný způsob, 3.místo 200m volný zp.,Velká cena
Prostějova - 2.místo 200m volný zp., 2x3.místo 100m volný zp,, 200m znak, Velká cena Hodonína 3x1.místo 100m motýl, 100m znak, 200 polohový závod.
V zimním krajském přeboru - 5x1.místo 50,100,200,400,800m volný způsob, 3x3.místo 100,200m
polohový závod, 200m znak.
Na zimním mistrovství ČR - 1x 3.místo 100m volný způsob, 3x 4.místo 200,400,800m volný způsob,
a na Mistrovství ČR v dálkovém plavání 2.místo na trati 5000 m.
Nezbývá nám než se připojit s gratulací k získanému ocenění a popřát hodně úspěchů i
v nadcházející sezóně.
/mmt/

Přehled akcí u nás
14.4.
- sběr železného šrotu, papíru a autobaterií v ulicích naší obce od 8 hod
26.5.
- poznávací zájezd pro seniory
3.6.
- Den dětí s SDH za kulturním domem
24.6.
- Memoriál Bohumila Andrlíka
14.7.
- Pohár Drahanské vrchoviny
Do konce sezóny se dle zájmu veřejnosti uskuteční i další divadelní zájezd do Brna.
/sh/
Omlouvám se za prodlení s vyhlášením výsledků Květinové soutěže 2011. Snad již mi
technické ani osobní důvody nezabrání zakončit minulý ročník v nejbližší době. Samozřejmě i letos
se těšíme na zajímavou výzdobu a příjemné prostředí díky Vaší píli a kreativitě.
/mmt/
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Kultura v Boskovicích a okolí
· Divadelní představení pro dospělé
F středa 14.3. v 18h na Malé scéně kina V. Opatovice – „DON QUIJOTE DE LA ANCHA“
Divadlo Klauniky Brno pod režijním vedením Boleslava Polívky uvádí nejhranější komedii
současnosti Don Quijote de la Ancha, v hlavní roli se světovým chůdohercem Lenoire Montainem. Cestou
humoru přibližuje velkou literární postavu Dona Quijota a zároveň myšlenky našeho velkého pedagoga J.A.
Komenského. Tato vynikající komedie divákům přináší spoustu smíchu a zábavy. Představení je velice
komunikativní a setkává se s nebývalým úspěchem u diváků všech věkových skupin. Inscenace se stala
legendární, slaví již 24 let od prvního uvedení a má za sebou 4000 repríz. (vstupné 150 Kč, www.sluzbyvelkeopatovice.cz, mail:kultura@velkeoptovice.cz, tel. 516477303)

F neděle 18.3. v Sokolovně Boskovice - Divadelní představení skupiny NABOSO - „UVAŘENO“
Nepohádkový příběh o tom, že kdo se spřáhne se zlem, skončí v pekle.
Chrám lidského těla. Tři vrazi. Tři oběti. Jeden anděl. Jedna spravedlnost? Kdo hlídá pravidla hry? Kdo je sudím
života?
Hrají: Ondřej Pokorný / Marek Šmerda, Martin Kolář, Jan Bařinka, Eva Tajovská / Ludmila Dobrozemská
Režie: Tomáš Trumpeš, výtvarné řešení inscenace: Eva Tajovská, dramaturgie: Jan Bařinka a Tomáš Trumpeš,
světla a zvuk: Igor Láník
(www.naboso.cz, e-mail:informace@boskovice.cz, tel: 516 488 677)

F středa 21. 3. v 19:30 h v Dělnickém domě Blansko – „BÁSNÍK A KOČKA“
režie: Antonín Procházka
hrají: Kateřina Hrachovcová a Lukáš Vaculík
Mohou se dva, jak mentálně, tak společensky rozdílní lidé stát přáteli a možná víc, než přáteli?
Na newyorském Manhattanu je možné všechno. Po senzačním úspěchu na Brodwayi s Barbarou Streisandovou
a Georgem Segalem se tato hra dočkala i filmového zpracování v Hollywoodu.

F neděle 22.4. v 19 h v Zámeckém skleníku - „MOUCHA NA ZDI“,
Intimní divadlo Bláhové Dáši
Hrají: Dáša Bláhová a Vladimír Kratina
Komedie MOUCHA NA ZDI je příběh starších manželů, jejichž život nabral jiný směr. Soutěžení
ve společenských tancích je celý život spojovalo, život bez tance je rozděluje, Hlavně proto, že obyčejný svět
kolem nich se náhle řídí jinými pravidly. Nic není, jak bylo. Co dál?
Hru protagonistů plnou sebeironie, slovíčkaření, nedorozumění a komických situací doplňuje dobová hudba a
tanec mladých tanečníků ze 4. řady STARDANCE, kteří hrají jejich alter ega (vítězka Alice Stodulková, která
tancovala s Pavlem Křížem, a Michal Kurtiš, tancoval s Anetou Langerovou).

F čtvrtek 19.4. v Zámeckém skleníku - „DIVADELNÍ VEČER“
Dramatizace pověstí o Boskovicích zajišťuje SPgŠ Boskovice, ZUŠ Bce, Extrémními smyčce a Inter Nos o.s.
Program:
PS Slavíčci (ZUŠ Boskovice, T. Pléha)
Pověst o založení Boskovic aneb jak to taky mohlo být (SPgŠ Boskovice, G. Pléhová)
Hudební skupina Cold (ZUŠ Boskovice, M. Krajíček)
Altánek- Hermann Ungar (ZUŠ Boskovice, M. Vymazalová)
Kontakt: www.kulturaboskovice.cz, tel. 516 453 544

F čtvrtek 17.5. v Dělnickém domě, Blansko - Div. předst. pražského Divadla Ungelt - „PICASSO“
Strhující divadelní hra pro dva herce Picasso patřila po léta po právu k vlajkovým inscenacím divadla.
Obnovená premiéra se nyní představuje trochu jinak. Výjimečný skvost z ní dělají především herecké výkony
obou představitelů – Milana Kňažka v roli Pabla Picassa a Vilmy Cibulkové v úloze slečny Fischerové.
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· Divadelní představení pro děti v boskovickém Zámeckém skleníku
vždy v neděli od 15 hod
F 11.3. 2012 – „JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD“, Divadelní společnost Julie Jurištové
Honzu není třeba dlouze představovat, zná ho skoro každý. A taky není divu, když ušel takový lán
cesty. Lecčemu se přiučil a poznal mnoho nového. Tentokrát jej vítr zavál až do královského města,
kde se budou jiní učit od něj. Podaří se Honzovi dostat až na královský hrad? Nebo království zůstane
na pospas chamtivým rádcům a všichni půjdou po žebrotě?
F 15.4. 2012 – „O KRTEČKOVI“, Divadlo Genus Brno
Všem dětem známá postavička Krtečka ožívá na jevišti a spolu s kamarádkou myškou prožívá
nejedna dobrodružství. Autorské originální písničky rozezpívají nejen známé hrdiny, ale i malé a
velké diváky.
Vstupné 70 Kč děti a 50 Kč doprovod, rodinné 200 Kč (při zakoupení v předprodeji )
Předprodej MIS Boskovice v pracovní dny, Masarykovo nám.1, tel. 516 488 677.

· Divadelní představení pro děti
F neděle 29.4.2012 v 10h v Dělnickém domě Blansko - „MAJDA S FRANTIŠKEM
NA CESTÁCH“ – pořad s Majdou a Františkem
Tématem tohoto v pořadí třetího licenčního představení České televize je cestování. Majda
s Františkem navštíví všechny kontinenty a děti jim na jejich cestě budou jistě potřebnými rádci.
František se dozví mnoho zajímavostí a nebyl by to zvídavý František, aby si situace, o kterých mu
Majda poví, i sám nevyzkoušel!
Předprodej MIS Boskovice v pracovní dny, Masarykovo nám.1, tel. 516 488 677.

· Přímé přenosy operních představení z Metropolitní opery v New
Yorku na velkém filmovém plátně kina Panorama:
F sobota 7.4.2012 v 17:45 – Jules Massenet - MANON
F sobota 14.4.2012 v 18:45 – Giuseppe Verdi - LA TRAVIATA.

· Koncerty:
F pondělí 12.3.2012 v 19h v Zámeckém skleníku - legenda českého folku Karel PLÍHAL
Koncert není přístupný dětem do 12 let! Vstupné 200 Kč,
F pátek 30.3.2012 ve 20h v Sokolovně Boskovice - legendární unergroundová skupina
TŘI SESTRY
Vstupné 230 Kč,
předprodej na tradičních místech.
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F pátek 6.4.2012 - Koncert skupiny MANDRAGE v Sokolovně Boskovice
Předprodej vstupenek v MIS Boskovice za 190 Kč ( na místě pak za 230 Kč).
Kontakt: p. Melničák - tel.: 777 660 506, MIS Boskovice 516 488 677,
E - mail: informace@boskovice.cz
F úterý 24.4.2012 - Originální dámské smyčcové kvarteto Beladona Quartet
Beladona Quartet je stylové dámské smyčcové kvarteto z Brna založené v roce 2002. V podání čtyř
mladých dam, prezentující rafinovaná aranžmá známých hudebních děl, můžete projít celou hudební
historií od klasiky přes legendární jazzové skladby, šansony, ohnivá tanga, líbezné valčíky až
k současným filmovým hitům a songům dobývajícím hitparády. Vstupné: 120 a 90 Kč
F červen 2012 - Festival Concentus Moraviae 2012 - po celé Jižní Moravě
- 2.6.2012, kostel sv. Jakuba Boskovice - Slavnostní zahajovací koncert
Ensembe Inégal - Jan Dismas Zelenka: Missa Trinatitis
- 18. června 2012, Zámek Boskovice
Krisztina Jónás & Armin Gramer: „Jak krásně svítí jitřní hvězda – barokní kantáty, árie a duety"
Další termíny:
3. a 17.6. – Lysice, 3. a 13.6. - Bystřice nad Pernštejnem, 4. a 19.6. – Kyjov, 4. a 22.6. - Tišnov, 5. a 15.6. – Náměšť
nad Oslavou, 7. a 16.6. – Moravský Krumlov, 8. a 24.6. – Velké Meziříčí, 9. a 20.6. – Hustopeče, 10.6. – Bučovice, 11. a 20.6. –
Žďár nad Sázavou, 12.6. – Jaroměřice nad Rokytnou, 14. a 26.6. – Slavkov u Brna, 15. a 30.6. – Ivančice, 18. a 29.6. – RájecJestřebí, 21.6. – Břeclav, 21.6. – Třebíč, 23.6. – Valtice, 25.6. – hrad Pernštejn, 27.6. – Mikulov, 28.6. – Telč.

Více o celé akci a programu na www.concentus-moraviae.cz
F čtvrtek 26.4.2012 - Sokolovna Boskovice „RH Faktor 2012“
Město Boskovice a SPgŠ Boskovice pořádají již 5. ročník pěvecké soutěže. Osmnáct finalistů se
bude snažit získat ptáka Erháka.
Bližší informace na tel.: 516 453 544, www.boskovice.cz, e-mail:informace@boskovice.cz

· Výstavy
F Muzeum Boskovicka, Hradní ulice 1 (tzv. Rezidence), tel.: 516 452 077
„Svět v kostkách LEGO“ ve dnech 8.3.-15.4.2012
otevřeno ÚT-PÁ 9-17h, SO-NE 13-17h

· Přednášky
F Muzeum Boskovicka vždy 17-18h, vstup zdarma
„Pohřbená historie“ – cyklus přednášek v rámci projektu kontakt veřejnosti s archeologií
- 13.3.2012 – Detektory a archeologie – jak pomoci a neublížit
- 20.3.2012 – Vývoj mečů od pravěku po novověk
F pátek 30.3.2012 - Městská knihovna Boskovice „Noc s Andersenem 2012“
Hlavním tématem budou boskovické pověsti a místní pamětihodnosti. Hosty akce budou
představitelé města. Mladí čtenáři navštíví radniční věž a projdou se po významných památkách,
kde budou plnit nejrůznější úkoly. Vstup zdarma.
Kontakt: tel: 516 453 544, e-mail:informace@boskovice.cz, www.kulturaboskovice.cz
/mmt/
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Akce v okolí
8
10.3. - 15. - Výroční sportovní ples - v Sokolovně Valchov od 20h
K tanci a poslechu hrají hudební skupiny TAMDEM a DRÁBEK. Zajištěn svoz a rozvoz.
8
2. - 11.3. - Kamélie a chladná krása kovu - zámek Rájec-Jestřebí
Zámecké prostory přízemí opět ožijí krásou keřů a aranžmá kamélíí. Vše doplní chladná krása kovů
a blanenské litiny. Otevřeno: ÚT-PÁ 9 –16 h, SO-NE 9 –17 h
8
17.3. - Drakoneček 2012, Maxiautodráha & Den her, Dělnický dům Blansko ve 13 h
Jedna z nejdelších tradičních autodráh v ČR se staví každý rok v Blansku, den her pro děti se spoustou
soutěží, velká cena Blanska v maxiautodráze, zábava pro rodiče, skvělá atmosféra.
8
31.3. - Zahájení turistické sezóny - v arboretu Šmelcovna. Vstup zdarma!
8
1.4. - Burza a prodejní trhy na zámku Letovice – burza starožitností a všech sběratelských
kuriozit, nabídka rozšířena o auto-moto, textil, řemesla a zvířectvo (otevřeno 8 – 12h)
Mimořádná nabídka – v měsíci dubnu již otevřeno každou sobotu a neděli 10 -17h
8
3.4. od 17h proběhne v kině Panorama slavnostní setkání ke 100. výročí provozu kina
v Boskovicích
8
5.-9.4. - „ Jaro na zámku Lysice“ - tradiční výstava květin a aranžmá (ve dnech 8. a 9.4.
otevřené i skleníky a oranžérie zámeckého zahradnictví), otevřeno po všechny dny 10 – 17 hodin
8
7.-9.4. - „Velikonoční víkend na zámku Boskovice“ - sobota: velikonoční jarmark, neděle
a pondělí:
mimořádné prohlídky zámku (rezervace na tel.č.: 516452241, více
na www.zamekboskovice.cz)
8
21.-22.4. „Od sklepa až na půdu „ - Mezinárodní den památek – speciální prohlídky zámku
Lysice v 11, 14 a 15 hodin
8
12.-13.5. - Soutěž lodních modelářů - rekreační oblast Palava, Blansko
8
19.5. - Charitativní koncert (ve prospěch o. s. Aurelius) - zámek Boskovice
8
2.6. - Pohádková diskotéka na zámku Boskovice od 14h
KURZ PRVNÍ POMOCI
Občanské sdružení Když nevíš kudy kam, zajdi k nám ve Velenově ve spolupráci s Českou
asociací zážitkové pedagogiky a OÚ Velenov pořádá v sobotu 10. 3. 2012 od 9 do 13 hod (i déle dle
zájmu) na obecním úřadě Kurz první pomoci pro děti i dospělé, který povedou mezinárodně školení
lektoři první pomoci. Kurz je naplněn praktickými ukázkami, ke kterým se běžně nedostanete.
V případě zájmu si můžete vše prakticky vyzkoušet. Občerstvení zajištěno.
Aprílové zahájení turistické sezony 2012 v Černé Hoře aneb Kdo má o kolečko víc, šlape
z Blanska, z Boskovic!
Tato výzva bude v tento den platit především pro všechny, kdo se už nemůžou dočkat, až
vyrazí na první pořádný výšlap, neboli jsou pravými a nefalšovanými blázny do turistiky a ti se
poznají jednoduše: mají přece o kolečko víc! Proto organizátoři hodlají vytvořit za dohledu komisaře
z agentury Dobrý den z Pelhřimova rekord právě v počtu lidí na jednom místě, co mají o kolečko víc.
Více informací na www.blansko.cz.
Turistické pochody do Pivovaru Černá Hora - 1. dubna 2012:
Start z Boskovic - odjezd autobusů z parkoviště u restaurace Zlatá růže v 9.00 h směr na turistické trasy:
5 km – Býkovice – údolí Býkovky – Černá Hora; 10 km – Štěchov – Lačnov – údolí Lhoteckého potoka – údolí
Býkovky – Býkovice – Černá Hora; 25 km – Boskovice – Černá Hora – Boskovice

V průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prakl, doprovodný program – prezentace
novinek v oblasti cestovního ruchu na Blanensku a Boskovicku, půjčovna vozítek Segway a
skákacích bot a losování o zajímavé ceny.
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Kurzy společenského tance
Od 11.3.2012 budou probíhat pravidelně každou neděli od 19:00 do 20:00 hod na Gymnáziu
Boskovice Kurzy standardních a latinskoamerických tanců (www.vipdance.cz)
Den otevřených dveří – 100 let bádání v Býčí skále
5. května — 6. května 2012, 09:00 h, Býčí skála, Adamov
12. května — 13. května 2012, 09:00 h, Býčí skála, Adamov
Dan Říčan předvede kompletní repliku zbroje „knížete z Býčí skály“, bohatý doplňkový
program nejen na Býčí skále a u Staré Huti, údolím jezdí historický autobus.
Podrobnosti na www.byciskala.cz.
Westernové městečko
ř
10.3.2012 ESPUELAS a speciální program v Saloonu 1870 - Country a Mexiko v jeden
večer a tak trochu jinak! Večerem provází a také zazpívají skupina ESPUELAS, Boskovičtí
mexíci, vystoupí Danča Krahulcová a Pavel Kleveta s písničkami na Vaše přání.
Začátek ve 20hod. VSTUP ZDARMA
ř
17.3.2012 Country bál se skupinou SANTA FE z Brna - JOSEFSKÝ COUNTRY BÁL
poprvé v Saloonu 1870
Začátek ve 20hod. VSTUP ZDARMA
ř
17.3. a 7.4.2012 Coursing - veřejný trénink - Běh psa v přirozeném terénu za umělou
návnadou. 1. běh = 20,- Kč. Možnost občerstvení přímo v areálu.
ř
24.3.2012 vystoupení skupiny Boins pohodáři z Modřic.
Začátek ve 20hod. Vstup zdarma!!!
ř
31.3.2012 Country bál s boskovickou kapelou Trní. Začátek ve 20 hod. Vstup zdarma!!!
ř
5.5.2012 Rockotéka v Saloonu 1870 ROCKOTÉKA - poprvé v Saloonu 1870!
Hraje TONYCZECH!!!
ř
13.5.2012 Výstava voříšků aneb O pohár Western parku - ve spolupráci s Klubem
Agility-Blansko pořádá výstavu voříšků a psů bez PP spojenou se speciální výstavou
plemene FRANCOUZSKÝ BULDOČEK.
ř
1.6.2012 Country taneční víkend s Ivanem Bartůňkem Výuka country tanců.
Vystoupení tanečních skupin.
ř
9.6.2012 Tradiční sraz dvojčat a vícerčat
Kontakt: www.westernove-mestecko.cz, tel: 516 488 677, e-mail:informace@boskovice.cz
/mmt/

Gymnázium Boskovice ve spolupráci s Městem Boskovice a Muzeem Boskovicka
vyhlašuje u příležitosti oslav 790 let od první zmínky o Boskovicích literární soutěž
Téma: „Boskovice – moje město“
Podmínky soutěže
Soutěž se vyhlašuje ve třech věkových kategoriích –
I.kategorie:
1.- 5.ročník ZŠ
II.kategorie:
6.- 9.ročník ZŠ a prima-kvarta gymnázia
III.kategorie:
studenti SŠ
Zaslat můžete povídku, fejeton či esej na uvedené téma v rozsahu do 3 stran A4. U práce
uveďte jméno a příjmení, rok narození a školní ročník, adresu školy a bydliště i emailovou
adresu. Soutěžní příspěvky zasílejte do 30.března 2012 na adresu: svetlana.trefna@gymbos.cz. V
každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší příspěvky a ceny vítězům následně předány v
rámci slavnostního vyhlášení výsledků v aule boskovického gymnázia.
/mmt/
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Vyhlášení místního kola výtvarné soutěže ve městě Boskovice
Téma: Památky očima mladých
Podmínky soutěže
Soutěž se vyhlašuje ve třech věkových kategoriích dle věku v době uzávěrky soutěže –
Věková kategorie 6 – 10 let
Věková kategorie 11 – 14 let
Věková kategorie 15 – 18 let

Soutěže se mohou zúčastnit žáci či studenti místních škol, kteří spadají do výše uvedených
kategorií. Výtvarné práce budou v jednotném formátu velikosti A3 (297 x 420 mm), je možné zvolit
libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je
pouze formát - díla nebudou paspartována, práce budou fixovány. Každý přihlášený může zaslat
do soutěže pouze tři svá díla, která se nevracejí. Organizátor místního kola soutěže si vyhrazuje právo
k využití získaných prací pro nekomerční účely – nekomerční výstavy, charitativní akce a k jejich
reprodukci v tisku. Odborná komise vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii, autoři budou odměněni
věcnými cenami. Vítězná práce v každé kategorii postoupí do celostátního kola.
Do soutěže doručte své soutěžní práce do 30. 4. 2012 na adresu :
Město Boskovice
Kontakt: Ing. Alena Dvořáková
Alena Dvořáková
tel.: 516488711
Odbor správy úřadu
e-mail: dvorakova.mu@boskovice.cz
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice
Termínový kalendář soutěže:
30.04.2012 Uzávěrka místního kola soutěže
20.05.2012 Hodnocení přihlášených prací
31.05.2012 Vyhlášení vítězů místního kola
15.06.2012 Zaslání vítězných prací do celostátního kola soutěže v Kutné Hoře
Další informace a registrační formulář najdete na www.boskovice.cz/790let Boskovic/Výtvarná soutěž

/mmt/
Zajímavá informace ze Základní školy Boskovice, nám. 9. května:
V letošním roce se opět nabízí možnost žákům 5. tříd nastoupit od 6. ročníku do třídy
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Tyto třídy mají na „Zelené“
dlouholetou tradici, i když byly dočasně uzavřeny v důsledku sjednocení základních škol v jeden
celek a náročné přípravy Školského vzdělávacího programu.
Třídy jsou určeny pro vybrané žáky s hlubším zájmem o matematiku, informatiku a
přírodovědné předměty. Výuka se zaměřuje na rozvoj dovedností, znalostí, vědomostí a schopností
samostatně řešit úlohy pomocí matematického aparátu. Rozšiřující učivo se postupně promítá
do matematiky, fyziky, chemie, biologie i informatiky. Žáci mohou navštěvovat nepovinné
předměty, zájmové útvary a širokou škálu volitelných předmětů, budou se zúčastňovat soutěží
s matematickým a přírodovědným zaměřením, absolventi pak mají výborné výsledky u přijímacích
řízení na SŠ. Třída bude naplněna maximálně do počtu 22 žáků a výuka je svěřena těm
nejzkušenějším pedagogům.
Vlastní přijímací řízení proběhne na Základní škole Boskovice – na budově nám.9.května 8
(na „Zelené“) dne 12. dubna 2012 v 8,00 hodin. Vlastní zkouška spočívá ve vypracování písemné
práce z matematiky a psychologického testu ve spolupráci s pracovnicemi Oblastní pedagogickopsychologické poradny Vyškov, pracoviště Boskovice a školní psycholožkou.
Přihlášku zašlete nebo doručte do 8. 4. 2012 na adresu:
Základní škola Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8, 680 01 Boskovice
nebo přihlaste dítě k přijímací zkoušce mailem: oujezska.zs1@boskovice.cz.
Další informace podá na tel.č. 516 802 299 Mgr. Dagmar Oujezská, statutární zástupce ředitele školy.
/mmt/
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Křížovka pro volné chvíle
Vyluštěním tajenky z vánočního čísla byl název koledy: Hle hle támhle v Betlémě.
V dnešní tajence se skrývá únorová pranostika.
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ovoce
stěna
nástroj na opracování dřeva
útok
hudební nástroj
značka šicích strojů
den v týdnu
mladé obilí
plavidlo z klád
rodový znak
školní ……
bývalá planeta
lidská končetina
část vajíčka
pruženka lidově
venkovní prodejní místa
popěvek
nádoba z proutí
část obličeje
suchá tráva
dravá ryba
druh papouška
část počítače
měsíc v roce
matka mé matky
město
mužské jméno
roční období
lední kolektivní sport
tucet
sklad obilí
vlákno na šití
jarní květina
pracující v dole
zárodek žáby
tisíc metrů
výrobek z mléka
listnatý strom
sibiřský pes
okrouhleckylist@seznam.cz
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Důležité informace
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
Březen
3.3.
4.3.
10.3.
11.3.
17.3.
18.3.
24.3.
25.3.
31.3.
Duben
1.4.
7.4.
8.4.
9.4.
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
28.4.
29.4.
Květen
1.5.
5.5.
6.5.
8.5.
12.5.
13.5.
19.5.
20.5.
26.5.
27.5.
Červen
2.6.
3.6.
9.6.
10.6.
16.6.
17.6.
23.6.
24.6.
30.6.

pracovní doba:
pracovní doba:

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

17.00-7.00
0.00-24.00
8.00-12.00

MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Pernicová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Šumberová

Svitávka, Hybešova 197,
Boskovice, Smetanova 24,
Letovice, Mánesova 468/2,
Boskovice, Nemocnice Boskovice,
Šebetov 117,
Boskovice, Růžové nám. 16,
Velké Opatovice, nám. Míru 492,
Letovice, J. Haška 12,
Lysice, Komenského 429,

516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263
516 465 452
774 177 804
516 477 319
604 760 665
516 472 227

MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Bedáňová
MUDr. Bočková
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Kopáčková

Benešov 19,
Letovice, Masarykovo náměstí 18,
Boskovice, Lidická 8,
Kunštát, nám. ČSČK 38,
Letovice, Tyršova 15,
Boskovice, Růžové nám. 16,
Boskovice, Lidická 10,
Boskovice, Lidická 8,
Boskovice, Smetanova 24,
Letovice, A. Krejčího 1a,

516 467 313
516 474 018
516 453 998
516 462 203
516 474 310
774 710 550
537 021 289
516 456 109
516 454 046
516 474 369

MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MUDr. Kučerová P.
MUDr. Srpová
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Padalík

Boskovice, Růžové nám. 16,
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12,
Boskovice, Nemocnice Boskovice,
Lysice, Komenského 429,
Lysice, Komenského 429,
Letovice, J. Haška 12,
Svitávka, Hybešova 197,
Boskovice, Smetanova 24,
Letovice, Mánesova 468/2,
Boskovice, Nemocnice Boskovice,

733 644 499
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
604 760 665
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263

MUDr. Paděrová
MUDr. Pernicová
MUDr. Sládek
MUDr. Kutlíková
MUDr. Šumberová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Bedáňová
MUDr. Bočková

Šebetov 117,
Boskovice, Růžové nám. 16,
Velké Opatovice, nám. Míru 492,
Boskovice, Lidická 8,
Lysice, Komenského 429,
Benešov 19,
Letovice, Masarykovo náměstí 18,
Boskovice, Lidická 8,
Kunštát, nám. ČSČK 38,

516 465 452
774 177 804
516 477 319
516 453 997
516 472 227
516 467 313
516 474 018
516 453 998
516 462 203

/sh/
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Pro lepší náladu
"Miláčku, tak jak ti chutnal dnešní oběd?, ptá se manželka.
"Musíš si pořád za každou cenu hledat důvod k hádce?!"
„Jak zjistíte,“ vyptával se jistý český politik odborníka, „že někdo , kdo vypadá
úplně normálně, je úplně normální blbec?“
„Pro takový účel máme speciální otázky.“
„Například?“
„Horolezec Braun dvakrát vystupoval na Mont Blanc. Při jednom z těchto výstupů
spadl a zahynul. Při kterém?“
„Ale doktore, jak to má ten blbec vědět, když se třeba nezajímá o horolezectví?“

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Lucie Vašková
Tereza Jandová
Lucie Sedláková

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

Významné životní jubileum v 1. a 2. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Parolek Miroslav
Novák Josef
Tichá Drahomíra
Nejezchlebová Miroslava
Parolková Marie
Parolková Marie
Sychra Josef
Hampl Jaromír
Ridlová Bohumila
Učňová Emilie

č.p. 7
č.p. 125
č.p. 124
č.p. 69
č.p. 7
č.p. 60
č.p. 146
č.p. 137
č.p. 28
č.p. 129

Kejíková Cecilie
David Zdeněk
Minxová Marie
Čapka Oldřich
Tlamková Miloslava
Zemánek Pavel
Minxová Anna
Učňová Zdenka
Ošlejšek Miloslav
Ševčíková Eliška

č.p. 122
č.p. 106
č.p. 16
č.p. 19
č.p. 136
č.p. 101
č.p. 10
č.p. 89
č.p. 8
č.p. 1

GRATULUJEME !!!
Navždy nás opustili:
Učňová Milada
Hamplová Marie
Žáček Josef

č.p. 54
č.p. 11
č.p. 40
/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.
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