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„Sami zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoliv.“
To je motto letošní tøíkrálové sbírky a mùže sloužit i pro práci nás všech v obci. A
si to pøiznáme èi nikoliv, jednotlivci zmùžou málo, i kdyby se sebevíce snažili. Proto každá
ruka pøiložená ke spoleèné práci, každý dobrý nápad i rada nám pomohou pøi zvelebování
obce, plnìní našich slibù èi vašich pøání, …….
A protože je toto první èíslo v roce 2010 tak,

do nového roku pøejeme všem obyvatelùm naší obce
hodnì zdraví, štìstí, spokojenosti a úspìchù v osobním
i pracovním životì !!!
Dále pøinášíme pokraèování ve výètu významných mezníkù vývoje naší obce:
- Zahájení pravidelných svozù odpadù z obce
(1991)
- Rekultivace obecních skládek
(1992)
- Penetrace místních komunikací a cesta k Melkovu
(1992)
- Zprovoznìní splaškové kanalizace a spoleèné èistírny odpadních vod pro obce Okrouhlá,
Benešov, Vratíkov, Velenov,Valchov
(1994)
- Položení telefonní kabelové sítì a následná telefonizace obce
(1995)
- Plynofikace celé obce (spoleèná akce s obcemi Benešov a Koøenec)
(1996)
- Znovuustanovení Støedomoravského lesního družstva
(1996)
- Výsadba 2 ha nového obecního lesa na Klenèí
(1997)
- Zbudování nového sportovního areálu, chodníkù v obci, zabudování automatického zvonìní
do rekonstruované zvonice
(1998)
- Pøevedení obce pod poštu Boskovice
(1998)
- Územní plán dalšího rozvoje obce
(2000)
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Informace z obecního úøadu
Úøední hodiny:
støeda, pátek
18.00 - 20.00 hodin
Informace z veøejného zasedání 21.12.2009
Obecní zastupitelstvo mj. schválilo:
- rozpoèet na rok 2010 - byl vyvìšen na úøední desce a je také na webu
- poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2010 - 450,- za osobu nebo 1 rekreaèní nemovitost
- kriteria pro pøijímání dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání (rozhoduje vìk, trvalé bydlištì, stálost
docházky, …).
Na jednání byly podány informace o dìní a èinnostech v uplynulém období, zprávy o auditu
a vyúètování dotací, o chystané rekonstrukci splaškové kanalizace v následujících letech, aj.
V následujícím období se zapoène s výkupem pozemkù smìrem k Melkovu a se
zpracováním projektové dokumentace na inženýrské sítì v této lokalitì.
Pøi pøíznivém poèasí – dlouhodobém mrazu - bude v provozu kluzištì na høišti.
Dále také žádáme øidièe, aby parkovali mimo veøejné komunikace a usnadnili tím údržbu
v obci. Chodníky budou odklízeny obecními zamìstnanci.
/mmt/
Informace z jednání školské rady
Hlavním úkolem jednání bylo schválení Výroèní zprávy za šk.rok 2008/2009 a Pracovního
plánu na šk.rok 2009/2010. Rozpoèet školy na rok 2010 bude schválen až na dalším zasedání, nebo
bude dokonèen až v souvislosti s rozpoètem obce v mìsíce bøeznu.
Nový pan øeditel pochválil své kolegynì i žáky za úspìšné zorganizování oslav výroèí
školy. Byl by také rád, kdyby došlo k užší spolupráci rodièù se školou, pøíp.i založení nìjakého
sdružení rodièù, které by napomohlo úspìšnìjší komunikaci rodièù se školou i pøi øešení nìkterých
problémù. Jeho úmysl o posunutí zaèátku vyuèování na pozdìji se nesetkal s dostateènou podporou z
øad rodièù, ale spíše proto, že se k tomuto tématu øada rodièù nevyjádøila vùbec. Zvažte prosím
znovu, zda by tento jeho úmysl nebyl pro vaše dìti v lecèems prospìšný a nestál by proto za vìtší
podporu. Velkým problémem v nìkolika následujících letech se jeví pokles pøicházejících žákù do
1.tøídy. Je to dùsledek populaènì slabších let a také rozhodnutí nìkterých rodièù zapsat dìti do ZŠ
Boskovice (vìtšinou z Okrouhlé). Proto p.øeditel provádí nábor i v ostatních obcích (Vratíkov,
Buková,…). Snížení poètu žákù vyvolá snížení celkového úvazku a tím zøejmì i slouèení dalších 2
roèníkù. Je to øešení i pro nìj ménì pøijatelné, ale bohužel asi nevyhnutelné.
Velmi pøíznivou je naopak informace, že koneènì fungují webové stránky školy a jsou
soustavnì aktualizovány. Proto veškeré dokumenty školy, informace o pedagogickém sboru,
školním stravování i družinì, o kroužcích a jiných aktivitách školy najdete na www.zsbenesov.cz.
/mmt/
Informace pro obèany
Své pøipomínky, dotazy a námìty pro naši zastupitelskou i redakèní èinnost nám mùžete
zanechat na obecním úøadì nebo na e-mailové adrese okrouhleckylist@seznam.cz
/sh/
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Informace z obecního úøadu
…za svìtlem dobrých skutkù
Letošní rok jsme již po desáté zaèali dobrým skutkem. I v naší obci koledníci – tøi králové sbírali finanèní pøíspìvky na charitativní úèely. Pod záštitou Oblastní charity Blansko (Diecézní
charity Brno) probíhala tøíkrálová sbírka 2010.
Z Vašich darù budou podporovány tyto projekty :
– zázemí pro terénní pomoc – auto, kompenzaèní a rehabilitaèní pomùcky, aj.
– nový projekt Domácí hospicové péèe pøi Oblastní charitì Blansko
– podpora krizových služeb
– humanitární èinnost vèetnì drobné pomoci potøebným
V roce 2009 èinil výtìžek sbírky 1 112 097,- Kè a tyto prostøedky putovaly napø. na podporu
pracovní terapie na støediska Stará fabrika v Blansku a Pìkná modrá v Doubravici, na dostavbu a
dovybavení Emanuel III, pro terénní pomoc a drobnou pomoc potøebným.
Oblastní charita tímto dìkuje všem, kteøí jste vlídnì pøijali koledníky a pøispìli do jejich
pokladnièek. Dìkuje i koledníkùm, kteøí svùj volný èas nezištnì vìnovali ve prospìch pomoci
druhým. Za OÚ se k podìkování pøipojujeme a dìkujeme za pøíspìvky, které letos v naší obci èinily
celkem 17 254 Kè.
A na závìr ještì nìco zajímavého: k tøíkrálové koledì neodmyslitelnì patøí symboly psané
svìcenou køídou na dveøe. Pravdìpodobnì vìtšina z nás se domnívá, že jde o poèáteèní písmena jmen
tøí králù, mudrcù – Kašpara, Melichara a Baltazara a letopoèet nového roku. Ve skuteènosti jde ale o
zkratku latinského textu Kristus Mansionem Benedicat, což v pøekladu znamená „Kristus a obydlí
žehná v roce…“ èi „A Kristus žehná tomuto pøíbytku po celý rok…“, který je uveden letopoètem. A
tøi køížky nejsou „plus“, ale oznaèují Nejsvìtìjší Trojici.
Tak tedy
K + M + B + 2010
/mmt/
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Informace z kultury a sportu
Mikulášský bìh Okrouhlou
Dne 5.12. chodil v naší obci nejen Mikuláš se svou družinou, ale dopoledne se kolem
prohánìli i bìžci. Poèasí jim moc nepøálo, poprchávalo, všude bylo bláto, ale sportovním nadšencùm
to na elánu nic neubralo. Na startu 2. závodu ze seriálu Brnìnského bìžeckého poháru se u nás sešlo
na 400 závodníkù.
V KD domì pro nì bylo nachystáno teplé obèerstvení a èaj, svaøák vonìl až ven, a ani
Mikuláš nezapomnìl na svou nadílku, za což dìkujeme všem sponzorùm. Pøíprava takové velké akce
byla nároèná, ale po zkušenostech s letními cyklozávody jsme se nezalekli a s výzvou se všichni
poprali co nejlépe. Za to se nám dostalo nemálo pochval nejen od hlavních organizátorù, ale i od
závodníkù. Proto ještì jednou všem pomocníkùm vyjadøujeme díky za spolupráci a èas, který
závodùm vìnovali. Všechny informace o závodu, výsledkové listiny i hodnocení najdete na
www.bbpwebzdarma.cz.
Závodù se zúèastnilo také nemálo závodníkù z naší obce, a už startovali za rùzné týmy. A
jak dopadli?
Naši pøedškoláèci
1.m. Adam Mikulášek
3.m. Luboš Horák nejml.
4.m. Kateøina Èížková
5.m. Adam Tichý
6.m. Jakub Mikulášek
7.m. Vojtìch Pøikryl
8.m. Tomáš Èížek
Žáci 6-7 let
Tlamka Tomáš – 2. místo
Žákynì 8-10 let Koneèná Monika – 9. místo
Mladší žákynì Tlamková Anna – 5. místo
Kováøová Anežka – 11. místo
Mladší žáci
Stara Ondøej – 2. místo
Tlamka Michal – 13.místo
Koneèný Jan – 16. místo
Starší žáci
Koneèný Petr – 5. místo
Dyèka Jiøí – 8. místo
Junioøi
Grün Vojtìch – 8. místo
Dorostenky
Tlamková Tereza – 4. místo
Parolková Markéta – 7. místo
Muži
Horák Jiøí ml. – 69. místo
Kováø Pøemysl – 73. místo
Korèák Ondøej – 84. místo
Muži veteráni-1 Jedlièka Josef – 45. místo
Grün Gustav – 47. místo
Všem gratulujeme, protože konkurence byla opravdu velmi silná, a do dalších závodù
pøejeme hodnì štìstí.
/mmt/
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Informace z kultury a sportu
Mimoøádnì všestrannì sportovnì nadaná je Anna Tlamková. Mimo bìžeckých a
cyklistických závodù se pravidelnì úèastní i všech plaveckých klání. Koncem roku si na Mistrovství
republiky doplavala ve své vìkové kategorii pro bronzovou medaili na trati 50m kraul.
Gratulujeme a pøejeme mnoho úspìchù v závodech i studiu.
/mmt/

Plesová sezóna
Plesová sezóna 2010 u nás v KD …

…a v Boskovicích :

9.1. Hasièský ples
23.1. Myslivecký ples
6 .2. Valentýnský maškarní ples
15.2. Ostatky – maškarády + pochovávání basy

Boskovice – sokolovna
15.1. Ples fotbalistù
22.1. Ples rybáøský
29.1. Ples Zahradnictví Doubravice
30.1. Ples Gymnázia Boskovice
5.2. Ples pedagogické školy
6.2. Maturitní ples Gymnázia
13.2. Okrskový hasièský ples
19.2. 1.sokolský ples
27.2. Ples SDH Mazurie

….na Benešovì…
16.1. Myslivecký ples
23.1. Ples fotbalistù
30.1. Obecní ples
6.2. Hasièský ples
13.2. Maškarní ples

Boskovice – zámecký skleník
15.1. Farní ples
22.1. Ples Boskovických novin
30.1. Ples Kulturního zaøízení mìsta
5.2. Ples ÚSP Šebetov
26.2. Ples VOŠ ekonomické a zdravotnické
27.2. Ples sportovcù
/mmt/

….na Koøenci…
16.1. Obecní bál
13.2. Koøenecký bál (krojovaný)

Akce u nás
V pohostinství BOBY:
30.1. zabíjaèkový turnaj v šipkách
27.2. 11.roèník turnaje v Mariáši
V MŠ:
12.2. dìtský karneval, který se bude letos konat netradiènì v Mateøské škole
V bøeznu – pyžamový den a pyžamová party
Provoz v MŠ o jarních prázdninách bude upøesnìn po domluvì s rodièi
/mmt/
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Informace “od hasièù”
Systém vyhlášení požárního poplachu zásahové jednotce hasièù Okrouhlá
Jednotka hasièù naší obce využívá k vyhlášení požárního poplachu celkem 3 systémy svolání.

f
Prvním systémem je automatické rozesílání informaèních textových zpráv na mobilní telefony
èlenù jednotky z Krajského operaèního a informaèního støediska Hasièského záchranného sboru z
Brna. Tento systém je však nespolehlivý a nezaruèuje, že hasièi vždy textové zprávy dostanou. Proto
se tento systém bere pouze jako informaèní.
f
Dalším systémem, který jednotka využívá pro své svolání, je automatické volání opìt z
Krajského operaèního a informaèního støediska hasièù z Brna na mobilní telefony velitelù a strojníkù
jednotky. Tento systém je zatím ale pouze ve zkušením provozu.
f
Nejspolehlivìjším, a dlouhodobì osvìdèeným, je systém vyhlášení požárního poplachu za
pomocí výstražných varovných sirén, které jsou situovány na mateøské školce a na obecním úøadì.
Tento systém je prozatím jediný zaruèený a provìøený. Chápeme, že nìkterým spoluobèanùm se
mùže zdát tento systém hluèný, nešetrný a že vyvolává zbyteènou paniku. Ale pro hasièe zvuk sirény
znamená, že se mají co nejrychleji dostavit na svoji zbrojnici a že pojedou k zásahu, kde nìkdo
potøebuje jejich pomoc. A pøíštì ji mùžete potøebovat právì vy.
/imt/

Tipy na akce v Boskovicích
Divadlo pro dìti od 3 let – zámecký skleník v 15h
24.1. „Jak Tonda léèil rohatou princeznu“
21.2. „O chytré princeznì“
21.3. „Èert a Káèa“ (divadlo Evy Hruškové a Jana Pøeuèila)
11.4. „Obušku z pytle ven“ (divadelní spoleènost Julie Jurištové)
Divadelní pøedstavení pro dospìlé – zámecký skleník v 19h
23.2.
„Plný kapsy šutrù“ – hrají Miroslav Vladyka a Radek Holub
bøezen „Víš pøece, že neslyším, když teèe voda“ – 3 povídkové pøíbìhy – hrají: K.Fialová,
P.Nárožný, V.Vydra, L.Švormová, J.Ptáèník, D.Morávková/E.Janoušková
Kino Panorama – pøímé pøenosy z Metropolitní opery v New Yorku
16.1. Georges Bizet – Carmen
6.2. Giuseppe Verdi – Simon Boccanegra
27.3. Ambrosie Thomas – „Hamlet“
1.5. Gioacchino Rosini – „Armida“
Bruslení na Zimním stadionu: (info na www.skmb.cz – rozpis ledù)
PO-PÁ 9-13,45
SO
nepravidelnì, dle rozpisu
NE
14-15,30
Plavecký bazén : aktuální provozní doba na www.sluzbyboskovice.cz
/mmt/
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Dùležité informace
Pohotovostní služba
Dìtská lékaøská služba první pomoci,
pracovní doba: So, Ne, svátek
Všeobecná lékaøská služba první pomoci, pracovní doba: všední dny
Nemocnice Boskovice
tel.: 516 491 346 / 283
So, Ne, svátek
Zubní pohotovost Boskovicko,
pracovní doba: So, Ne, svátek:
Leden
1.1.
MUDr. Jaklová
Boskovice, Smetanova 24
2.1.
MUDr. Kopáèková
Letovice, A. Krejèího 1a
3.1.
MUDr. Kraml
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
9.1.
MUDr. Køížová
Boskovice, Rùžové námìstí 2345/12
10.1.
MUDr. Kubínová
Boskovice, Nemocnice Boskovice
16.1.
MUDr. Kuèerová
Lysice, Komenského 429
17.1.
MUDr. Kutlíková
Boskovice, Lidická 8
23.1.
MUDr. Loskot
Svitávka, Hybešova 197
24.1.
MUDr. Lukeš
Boskovice, Smetanova 24
30.1.
MUDr. Mikulášková
Letovice, Mánesova 468/2
31.1.
MUDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Únor
6.2.
MUDr. Padìrová
Šebetov, 117
7.2.
MUDr. Pernicová
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
13.2.
MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
14.2.
MUDr. Srpová
Letovice, J. Haška 12
20.2.
MUDr. Šumberová
Lysice, Komenského 429
21.2.
MUDr. Žilka
Benešov, 19
27.2.
MUDr. Adamová
Letovice, Masarykovo námìstí 18
28.2.
MUDr. Boèková
Kunštát, nám. ÈSÈK 38
Bøezen
6.3.
MUDr. Fenyk
Letovice, Tyršova 15
7.3.
MUDr. Grénarová
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
13.3.
MUDr. Chatrná
Boskovice, Lidická 8
14.3.
MUDr. Chatrný
Boskovice, Lidická 8
20.3.
MUDr. Jaklová
Boskovice, Smetanova 24
21.3.
MUDr. Kopáèková
Letovice, A. Krejèího 1a
27.3.
MUDr. Kraml
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
28.3.
MUDr. Køížová
Boskovice, Rùžové námìstí 2345/12
Duben
3.4.
MUDr. Kubínová
Boskovice, Nemocnice Boskovice
4.4.
MUDr. Kuèerová
Lysice, Komenského 429
5.4.
MUDr. Kutlíková
Boskovice, Lidická 8
10.4.
MUDr. Loskot
Svitávka, Hybešova 197
11.4.
MUDr. Lukeš
Boskovice, Smetanova 24
17.4.
MUDr. Mikulášková
Letovice, Mánesova 468/2
18.4.
MUDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice
24.4.
MUDr. Padìrová
Šebetov, 117
25.4.
MUDr. Pernicová
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
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8.00-20.00
17.00-22.00,
8.00-20.00
8.00-12.00
516 454 046
516 474 369
516 494 380
516 452 808
516 491 263
516 472 460
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
516 472 227
516 467 313
516 474 018
516 462 203
516 474 310
516 494 204
516 453 998
516 456 109
516 454 046
516 474 369
516 494 380
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 453 997
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263
516 465 452
516 494 138
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Pro lepší náladu
O Vánocích øíká maminka Pepíèkovi:
„Pepíèku, zapal vánoèní stromeèek.” Za chvíli
pøijde Pepíèek a povídá: „A svíèky taky?”

„Pepíèku, jaké vlasy má tvùj otec?”
“On má jenom hlavu!”

Ptá se paní uèitelka Pepíèka Kaliankù: "Tak co
jste mìli pod stromeèkem?"
“Prosím, paní uèitelko, stejnì jako loni, stojan!"
Stìžuje si Pepek po Vánocích v hospodì:
„Manželka s dcerou mi daly pod stromeèek
trièko. A zase s bøichem!”

/sh/

Naše spoleèenská kronika
Významné životní jubileum v prvním ètvrtletí slaví tito naši spoluobèané:
Honzírek Jan, è.p. 67
Novák Josef, è.p. 125
Koudelková Ludmila, è.p. 142
Tlamková Františka, è.p. 55
Parolková Marie, è.p. 60

Horáková Františka, è.p. 22
Koneèná Nadìžda, è.p. 44
Koudelka Jan, è.p. 142
Ševèíková Marie, è.p. 121
Ridlová Bohumila, è.p. 28

GRATULUJEME !!!

Navždy nás opustil:

pan Uèeò František
/sh/

Editorial
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