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Motto:
" Dětství je sen, který byl kdysi skutečností "
J.Mucha

3/2013

V minulých dnech slavila naše

Mateřská škola
30. výročí celodenního provozu.
Všichni, kdo se do školky přišli během týdne otevřených dveří podívat, mohli
nad starými fotkami zavzpomínat na svá školková léta a porovnat její dnešní podobu se
svými vzpomínkami. Výzdoba z prací dětí i fotek z různých akcí dokládá, že ve školce
se stále děje něco nového, zajímavého a tvůrčího.
Předkládáme Vám k počtení něco z historie Mateřské školy, které k výročí sestavila
paní ředitelka Kovářová se svými spolupracovnicemi.
Historie i současnost mateřské školy 1983 - 2013
Mateřská škola Okrouhlá s celodenním provozem byla slavnostně otevřena
3. června 1983. Tehdy to byla závodní škola, kterou do své správy převzalo JZD
Vrchovina se sídlem v Benešově. V budově bývalé základní školy tak vznikla jedna
třída pro 30 dětí. Od roku 1991 je zřizovatelem Obecní úřad Okrouhlá.
První stavební úpravy proběhly v roce 1995, kdy byla opravena střecha
a vyměněna střešní krytina a dále v rámci
plynofikace v obci bylo zavedeno plynové
topení. V roce 2007 došlo k výměně oken
za plastová a dva roky poté ke zpevnění
obvodových zdí a natažení nové fasády.
Další opravy zasáhly školu v roce
2011, kdy došlo ke kompletní rekonstrukci
sociálního zařízení pro děti a zprovoznění
výtahu z kuchyně do výdejny v patře. Dále
byla zřízena z chodby malá třída pro nespící
děti.
pokračování na straně 6 a 7
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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
Z jednání Rady obce (RO) a zasedání zastupitelstva obce (ZO):

ZO schválilo finanční dar městu Terezín – místní část Nové Kopisty na odstranění
škod způsobených povodní

na veřejném zasedání informoval Ing. Šeránek ze SVAK Boskovice o průběhu akcí
projektu Dyje II a odpovídal i na dotazy občanů; dle monitoringu v obci jsou vytipovány
domy se špatným napojením odpadních vod a během následujícího období budou probíhat
jednání k napravení stavu, aby nemuselo být přikročeno k sankcím a úřednímu řešení
 Boží muka na konci obce směrem k Benešovu prochází rekonstrukcí, kterou provádí
firma Kamenoprůmysl Komárek Letovice

v plánu je oprava části komunikace od Kuželů k Tlamkům a nahoru k Benešovu
i se zřízením parkovacích míst

projekt na nové tlakování vody v horní části obce je předložen na stavebním úřadě
a práce pravděpodobně započnou v tomto nebo příštím roce

dále probíhají jednání o výstavbě přivaděče pitné vody z Vratíkova, nutno zajistit
potřebné pozemky

na webových stránkách KORDIS JmK jsou návrhy nových jízdních řádů – můžete
vznést připomínky či podněty
/mmt/
Na náš OÚ jsme obdrželi nabídku kominických služeb. Kominík vlastní výuční
list a osvědčení v tomto oboru a nabízí kontroly a čištění komínů včetně odborného
vypracování zprávy o kontrole/čištění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Cena je 300,-Kč za kontrolu spalinových cest s doklady a 200,-Kč za čištění.
Občané, kteří budou mít o jeho služby zájem, ať nahlásí na Obecním úřadu své
jméno, adresu, případně tel. číslo. Kominické práce v naší obci jsou v plánu od 15.7. do
17.8. v čase od 8:00 do 17:00 hod. Pokud si chtějí občané služby objednat přímo nebo mají
zájem o speciální práce, telefonní číslo na kominíka je k dispozici na OÚ.
/bš/
Ekologický dvorek (Sběrna surovin)
V letošním roce bude otevřen v následujících termínech:
13. července, 3. srpna, 31. srpna, 5. října a to vždy v době od 9 do 11 hodin.
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Připomínáme našim spoluobčanům, že stále platí obecně závazná vyhláška:

O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem
v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití
občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického
vzhledu obce. Předmětem této vyhlášky pak je regulace činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně
před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je rušení nočního klidu a používání
hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Noční klid je dobou od 22.00 hod do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a
omezit hlučné projevy. Každý je také povinen zdržet se o nedělích v době od 06:00 do 22:00
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek a motorových pil, křovinořezů, ...
Bohužel je nutné konstatovat, že někteří obyvatelé neberou ohled ani na tuto vyhlášku,
ani na svoje spoluobčany, neboť ve výše uvedené dny a hodiny nenechají své hlučné, převážně
zahradní zařízení, v klidu.
/sh/

Informace od hasičů
Hasiči cvičili ve vojenském prostoru
Dvoudenního taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému se
ve vojenském prostoru Březina na Vyškovsku dne 3. a 4. května účastnila také JSDH Okrouhlá
se dvěma zásahovými automobily.
Hasiči se museli potýkat se simulovaným požárem lesa. Nasazeno bylo téměř 50 hasičských
jednotek a to jak Hasičského záchranného sboru tak především jednotek SDH. Postupně v místě
zasahovalo na 400 hasičů.
U zásahu pracovalo mobilní operační a informační středisko HZS JMK a štáb velitele
zásahu, který se musel vypořádat s řadou obtíží, vyplývajících ze zkušeností z loňského rozsáhlého
požáru lesa u Bzence na Hodonínsku. Štáb vytvořil dostatečné zásobování dvanácti proudů vodou,
zřídil funkční a efektivní kyvadlovou dopravu vody cisternami a dálkovou dopravu vody hadicemi
na vzdálenost 1200 metrů, kde právě prováděla činnost jednotka hasičů z Okrouhlé. Ve spolupráci
s HZS Středočeského kraje ze stanice Kladno s čerpacím agregátem SOMATI a HZS
Jihomoravského kraje ze stanice Tišnov s požárním čerpadlem o výkonu 5000 litrů za minutu
zajišťovali dodávku požární vody do cisteren, kterými se vozila voda k požáru. Na tuto činnost byli
okrouhlečtí hasiči nasazeni zejména proto, že tuto činnost prováděli i u požáru v Bzenci na
Hodonínsku v loňském roce. Nebyla to tedy pro ně úplně nová činnost. Současně s tím pak
zajišťovali malé týlové zázemí na odpočinek a občerstvení pro strojníky, kteří dováželi vodu několik
hodin bez přestávky na místo požáru, které bylo vzdáleno od zdroje požární vody 7 kilometrů.
K hašení požáru byl využit armádní vrtulník Sokol W3A i policejní Bell 412. Oba stroje
hasily pomocí závěsných bambivaků, které se plnily z cisteren a také z hladiny blízké vodní nádrže.
Ani v nočních hodinách hasiči nezaháleli. Na řadu totiž přišla evakuace obyvatel z požárem ohrožené
osady do vystavěného evakuačního střediska.
Na cvičení přijeli i zástupci Generálního ředitelství HZS ČR, kteří jej hodnotili velmi
kladně. V následujících týdnech bude nutné zpracovat a vyhodnotit poznatky získané dvoudenní
akcí.
/imt/
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POVODNĚ 2013: Humanitární sbírka
Jednotky sborů dobrovolných hasičů Okrouhlá, Žďárná, Suchý a Svitávka organizovaly
v pátek 7.června a v sobotu 8.června 2013 humanitární sbírku potřebného materiálu pro postižené
obce zasažené povodní. Sbírku dále doplnil Český červený kříž v Brně o další nezbytný materiál.
Sbírka obsahovala ženijní nářadí, hygienické potřeby, čistící prostředky a dezinfekce,
balenou pitnou vodu, ochranné pomůcky. O materiál projevili veliký zájem ve skladu humanitární
pomoci v Mělníku, kde jim začaly zásoby docházet.
Převoz sbírky do Mělníka zabezpečil HZS Jihomoravského kraje a to nákladním
automobilem z požární stanice Blansko. Všem 38 rodinám z naší obce, které přispěly do sbírky,
i organizátorům patří velké poděkování.
/imt/
O sbírce se dočtete více v Blanenském deníku na
http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/do-oblasti-postizenych-povodnemi-poputuji-blanenskepenize-20130610.html.
Dětský den v Okrouhlé
SDH Okrouhlá spolu s OÚ Okrouhlá pořádali dne 9. 6. 2013 Dětský den, který se konal
na hřišti za KD. Jak všichni víte, dopoledne se střídal déšť se slunečním svitem, ale v odpoledních
hodinách nám počasí přálo a nepršelo. Do přípravy hřiště se zapojili všichni členové SDH.
Na hřišti bylo celkem 10 stanovišť, např. závody koloběžek, skákání v pytlích, hrátky
se švihadly, stavění hradů z dřevěných kostek, střelba ze vzduchovky aj. Po zahájení, které proběhlo
v 15 hodin, se děti i rodiče rozešli na jednotlivá stanoviště, kde absolvovali připravené soutěže.
Po splnění úkolů byly odměněny sladkostmi. Na závěr všechny děti dostaly nápoje a párek v rohlíku
a mohly si také zaskotačit na skluzavce nebo skákacím hradu. Dětského dne se zúčastnilo asi 60 dětí.
Všem pořadatelům děkujeme za přípravu zábavného odpoledne pro naše děti.
/Kateřina Štarmanová/

Přehled akcí u nás
30.6.
13.7.
3.8.
17.8.
31.8.

Memoriál Bohumila Andrlíka - ve 13:00hod na výletišti u Pazderny
Fotbalový turnaj
Okrouhlecký tuplák
Silácký pětiboj
Steakový šipkový turnaj pohostinství BOBY

Divadelní zájezd do Brna – mám již potvrzenu rezervaci představení „Králova řeč“ v Mahenově
činohře v Brně na pátek 8.listopadu 2013. Předběžně se mi již můžete hlásit během prázdnin,
definitivní seznam budu uzavírat v průběhu měsíce září. Ceny vstupenek: 370,- / 259,- senioři / 185,děti a studenti; doprava cca 100,-/os.
/mmt/
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Sport
Závody Poháru Drahanské vrchoviny v následujícím období:
Kořenec – 29.6.2013
Březová – 5.7.2013
Repechy – 6.7.2013
Protivanov – 13.7.2013
Okrouhlá – 27.7.2013
Velenov – 3.8.2013
Buková – 11.8.2013
Český pohár MTB XCO Boskovice – 8.9.2013

Dosavadní pořadí závodníků z naší obce po 8 závodech:
Barbora Tlamková
1.m. (dívky do 6 let)
Tomáš Tlamka
1.m (chlapci 10-12 let)
Monika Konečná
2.m. (dívky 13-14 let)
Tomáš Tlamka
1.m (muži 19-39 let)
Přejeme všem hodně úspěchů do dalších závodů
Více se dočtete na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.
Letní zápasy AC Okrouhlá
12. kolo: sobota 17. srpna v 17 hod : AC Okrouhlá - FC KVASAR ČH
13. kolo: neděle 25. srpna v 10 hod : FC MICROTEX Lomnice - AC Okrouhlá
14. kolo: sobota 31. srpna v 17 hod : AC Okrouhlá - FK NEDALA Lažánky
15. kolo: neděle 8. září v 10 hod : KANAP Karolín - AC Okrouhlá
16. kolo: sobota 14. září v 17 hod : AC Okrouhlá - TJ OREL Boskovice
17. kolo: sobota 21. září v 17 hod : FC ARTIS Bedřichov - AC Okrouhlá
18. kolo: sobota 28. září v 17 hod : AC Okrouhlá - FC Světlá
Letní sportovní turnaje v Červené zahradě v Boskovicích
- beachvolejbalový turnaj dvojic žen - 4.7.2013
- beachvolejbalový turnaj dvojic mužů - 11.7.2013
- turnaj smíšených dvojic v beach volejbale - 18. 7. 2013
- sportovní sedmiboj dvojic - fotbal, beach volejbal, tenis,
stolní tenis, plavání, pétanque, stolní hokej - 8. 8. 2013
- halový fotbalový turnaj na zimním stadionu - 20. 7. 2013
- turnaj starších pánů ve fotbale - Memoriál Miloše Hlaváčka – Nobica cup - 27.7.2013
Přihlášky na jednotlivé turnaje a případné bližší informace na tel. čísle: 606 90 25 23 nebo
na e-mail strya.sb@boskovice.cz.
Další kontakty: 516 452 286, e-mail: feruga.sb@boskovice.cz, www.sluzbyboskovice.cz.
In-line bruslení
Od 3.6.2013 je rozšířeno in-line bruslení pro veřejnost:
PO 9 – 18hod, ÚT 9 – 17hod, ST 9 - 20:15hod, ČT 9 – 17hod, PÁ 9 – 18hod
V ostatních časech je třeba se objednat na tel. 606 796 547 nebo 606 796 561.
Koupaliště Červenka ještě není v provozu
Okrouhlecký list 3/2013
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Součástí školy je školní zahrada, která je vhodná pro pobyt dětí venku. Nyní je vybavena
novými moderními hracími prvky, jako je kladina, kolotoč, houpačky, pružinová houpačka,
skluzavka a domeček.
Vzhledem k velkému počtu dětí v obci se vedení školy spolu se zřizovatelem dohodlo
o navýšení kapacity školy. Vznikla tak nová třída s polodenním provozem pro 10 dětí v přízemí
budovy. V budově se nacházela obecní knihovna, která byla začátkem roku 2012 přemístěna
do kulturního domu a uvolnila tak místo pro vytvoření nové šatny pro děti. V září 2012 tak nastoupilo
k předškolnímu vzdělávání 36 dětí.
Mateřská škola je zaměřena na vzdělávání dětí předškolního věku v souladu se současnými
požadavky společnosti. Po celou dobu existence školy byly výchovně vzdělávací cíle stanoveny tak,
aby maximálně vyhovovaly potřebám a zájmům dětí i rodičovské veřejnosti.
Mateřskou školu od jejího otevření v roce 1983 navštívilo do dnešní doby celkem 255 dětí.
Na zajišťování provozu a příjemného pobytu dětí v MŠ se podílelo průběžně 21 zaměstnanců školy.
V současné době pracují na škole 3 pedagogičtí zaměstnanci –Jaroslava Kovářová, Hana Novotná
a Mgr. Michaela Martinková, školnice Dana Tlamková, kuchařka Eva Křížová a účetní Ing. Eva
Meluzínová.
Slavnosti a akce školy
Mateřská škola se od počátku začlenila do kulturního dění v obci. Děti se svým programem
vystupovaly v kulturním domě při oslavách MDŽ až do roku 1990, kdy byl tento svátek zrušen
a později se začal slavit v květnu Den matek, kdy děti společně s maminkami a babičkami prožívají
příjemné odpoledne v mateřské škole. V kulturním domě se taktéž od počátku konal dětský karneval,
který se v roce 2010 přesunul do budovy školy.
Další veřejnou akcí je Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem, kdy se sejdou občané
u pohostinství, děti vystoupí s programem při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu a Mikuláš se
svojí partou je přijde odměnit.
Děti z mateřské školy také dokáží potěšit nejstarší spoluobčany, když předvedou vystoupení
v pohostinství na Besedě se seniory a předají jim dárečky, které samy vyrobily. Děti také vystoupily
s Betlémským příběhem a to jak v MŠ, tak i v kostele na Benešově.
I děti jezdily za kulturou na různá divadelní představení do Brna do Divadla Radost
a do Boskovic a to společně s MŠ Benešov a MŠ Kořenec. V posledních letech jezdí do školy
pravidelně Divadlo Úsměv z Brna potěšit děti pohádkou.
Společný výlet rodičů a dětí do zoologických zahrad se také koná od samého počátku
vzniku školy a to z výdělku maškarního plesu, který nejdříve pořádal výbor SRPŠ a v dnešní době
zaměstnanci školy společně s rodiči dětí. Tato společenská událost patří mezi nejúspěšnější v obci,
což dokazuje vysoká účast na tomto plese.
Další společnou akcí rodičů a dětí bývají odpolední vyrábění v mateřské škole – výroba
podzimních dekorací, adventních věnečků nebo vánočních svícnů, která se již stala tradicí.
Pro zpestření pobytu dětí v mateřské škole se konají od roku 2005 neobvyklé dny,
např. barevné dny, muchomůrkový den, kloboukový či knoflíkový den, pruhovaný, puntíkovaný
nebo kostičkovaný den, broučkový den, den vodníků a rusalek, čarodějnický den, čertovský den
nebo sněhulákový den. Největším dobrodružstvím je pro děti z mateřské školy snad noční spaní, kdy
děti zůstávají přes noc ve škole bez rodičů a zažijí tak spoustu zábavy netradičním způsobem. Letos
se tato akce konala potřetí a je čím dál větší zájem ze strany dětí i rodičů zažít toto dobrodružství.
Jsme rádi, že se rodiče a děti zapojují do těchto akcí s chutí a velkou fantazií a přispívají tak k radostné
atmosféře v naší škole.
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„Za skřítky z dýňové zahrádky“
V loňském roce jsme se přihlásili prostřednictvím akční skupiny MAS Boskovicko PLUS,
o.s. do projektu, který nese název „Za skřítky z dýňové zahrádky“. Vzhledem k tomu, že jsme v tomto
projektu uspěli, jsme měli možnost získat do MŠ nový nábytek a novou skluzavku na školní zahradu.
Tento projekt obnáší spolupráci s různými organizacemi, a to nejen v naší obci. Spolupracujeme s
obecním úřadem Okrouhlá, SPOZ, JSDH Okrouhlá, ZMŠ Benešov a společností Vicinia 21
Boskovice. Také jsme v rámci projektu zorganizovali v naší škole několik akcí.
Mezi první patřil „Podzimníček“. Již na jaře jsme společně s dětmi založili na školní
zahradě dýňovou zahrádku, o kterou se děti pečlivě staraly a na podzim jsme sklidili bohatou úrodu
okrasných i jedlých dýní. Z nich jsme potom společně s rodiči a členkami SPOZ vyrobili skřítky
Podzimníčky, které jsme v následujících dnech rozdávali starším spoluobčanům pro potěšení.
Odměnou nám byly rozzářené oči našich dětí, které mohly vlastnoručně vyrobené skřítky darovat
těmto občanům. Součástí této akce bylo také vaření a ochutnávka dýňové polévky.
Druhou akcí projektu byl tradiční „Slet čarodějů a čarodějnic“. Počátkem měsíce dubna
jsme vyhlásili soutěž o nejoriginálnější čarodějnické koště. Byli jsme překvapeni, kolik rodičů a dětí
se do této soutěže zapojilo a přispělo opravdu originálními košťaty. V den sletu se konala v MŠ
přehlídka čarodějů a čarodějnic s těmito košťaty a odpoledne jsme se všichni společně s rodiči
přesunuli v průvodu na hřiště za kulturní dům, kde proběhly různé soutěže a vyhlášení nejlepších
košťat. Po zbytek odpoledne se opékaly párky a všichni si tak užili slunečné počasí.
Další naplánovanou akcí byl „Hasičský den“, který proběhl ve spolupráci s hasiči JM kraje
a JSDH Okrouhlá. Tato akce proběhla na školní zahradě, kde měli hasiči připravené různé hry, díky
kterým děti získaly nové poznatky o tomto povolání. Vyzkoušely si hašení domečku, prolézaly
tunelem, prohlédly si hasičské auto a vyzkoušely hasičské obleky pro zásahovou jednotku. Děti tato
akce velice zaujala a druhý den s nadšením kreslily své zážitky.
Mezi další akce patřila ekologická beseda s pí. Martinou Lukešovou ze společnosti Vicinia
21 Boskovice, která navštívila naši školu. Taktéž děti navštívily Arboretum Šmelcovna, ve kterém
poznaly nové druhy rostlin a jejich pěstování, a ZŠ a MŠ Benešov, se kterou úzce spolupracujeme
v rámci regionálních aktivit.
Díky tomuto projektu se můžeme těšit z nového nábytku, který oživil naši třídu, a
ze skluzavky Dýňačky, ze které jsou děti nadšeny a využívají ji při každém pobytu na školní zahradě.
Poděkování za spolupráci v tomto projektu patří starostovi obce Okrouhlá, Ing. Bronislavu
Šamšulovi, veliteli JSDH Okrouhlá, Ing. Milanu Tlamkovi, a rodičům dětí.
Zaměstnanci, kteří působili na MŠ v letech 1983-2013
Ředitelky:
Řezníčková Dana
Kovářová Jaroslava
Trnková Milada

1983-1991
1991-1997 a 2000-2013
1997-1999

Učitelky:
Svobodová Ivana
Sychrová Dobroslava
Kovářová Jaroslava
Ševčíková Michaela
Chlubná Jana
Svobodová Jana
Honzírková Martina
Horáková Dagmar
Trnková Milada

1983-1984
1984
1984-1991
1985-1986
1988
1991-1995
1995-1996
1997-1998
1996-1997 a 2000-2005 a 2009
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Boucníková Soňa
Koudelková Vlasta
Parolková Marie
Zouharová Renata
Novotná Hana
Martinková Michaela

1998-1999
2000
2005
2005-2006
2006-2013
2012-2013

Školnice:
Tichá Marie
Honzírková Anna
Tlamková Dana

1983-1984
1984-1996
1996-2013

Kuchařky:
Kuželová Zdeňka
Křížová Eva

1983-2010
2010-2013
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Akce v okolí
VELENOV


OÚ Velenov a SDH Velenov všechny srdečně zvou na Tradiční mši svatou pod širým
nebem za všechny živé i zemřelé občany Velenova. Mše proběhne za příznivého počasí dne
6.července 2013 v 16:00hod
 Sbor dobrovolných hasičů Velenov si Vás dovoluje pozvat na 10.ročník Memoriálu
Miroslava Ošlejška, který se koná v neděli 7. července 2013 ve 13:30 hod na výletišti ve
Velenově, občerstvení zajištěno
Program: 13.00 - 13.30 - příjezd sborů
14.00 - zahájení soutěže
17.00 - nástup a vyhlášení výsledků
Kategorie: mladší žáci, starší žáci, ženy do 98 let, muži do 99 let
Propozice: http://new.velenov.cz/index.php/sdh-velenov nebo na www.velenov.cz.

BOSKOVICE
Westernové městečko Boskovice
Program denně mimo pondělí, otevřeno 10-18hod
Country bály - 29.6. (skupina Jane), 5.7., 6.7., 13.7. (skupina Trní), 20.7., 26.7. (skupina Cech), 27.7.
(skupina Čtyři psi); zábava 19.7. (skupina Eminence Rock) – začátek ve 20hod, vstup volný
Soutěž v tanci se psem - 13.7.2013 - Klub agility Blansko
Program:
10.00 až 10.30 - prezence soutěžících
11.00 – zahájení soutěže
13.30 – vyhlášení vítězů a předání cen
Rozhodčí: H. Rajtšlégrová, L. Vančurová
Přihlášky zasílejte do 10.7.2013 na e-mail: h.rajtslegrova@seznam.cz
Startovné: 150,- Kč/ pes - kategorie jednotlivci, 100,- Kč/ pes - kategorie skupiny
Více info na www.agility-blansko.net

Zámek Boskovice
Francouzské léto - 3.5.2013 - 27.9.2013
kulturně hudební festival na oslavu francouzské hudby a umění, čekají Vás různé koncerty vážné
hudby, koncerty s prvky jazzu i funky, ochutnávky francouzských specialit a akce pro děti. Uskuteční
se i přednášky, stáž bretonských tanců a prázdninová filmová projekce francouzských filmů každé
úterý. Pro více informací o konkrétních akcích, sledujte webové stránky festivalu Francouzské léto
www.francouzskeleto.cz nebo webové stránky zámku Boskovice www.zamekboskovice.cz.
Noční kostýmované prohlídky 11.7., 18.7. a 25.7. ve 20:30 a 21:30 hod.
Noční kostýmované prohlídky 15.8. a 22.8. v 19:30 a 20:30 hod.
28.7.
17.8.
6.-7.9.
7.-15.9.
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Zámecké šermování v zahradě v 14h a 16h
Festival Iberica - závěrečný koncert
I.Rumrejch na Boskovickém zámku - šermování, skotské hry, jarmark,...
Dny Evropského dědictví - Památky v novém světle - otevírají se nejširší veřejnosti
brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné.
(tel.: 516 488 677, e-mail:informace@boskovice.cz, www.regionboskovicko.cz)
okrouhleckylist@seznam.cz
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13.9.
14.9.
27.9.

Po stopách francouzského rodu Mensdorff-Pouilly - beseda s Hugem Mensdorff-Pouilly
a doc.Mgr. Radmilou Švaříčkovou Slabákovou
Zámecké hemžení - dětské odpoledne
Koncert z cyklu Kousek z Francie... - Francie kolébka saxofonu

- Lilie a okrasné trávy - 2. - 7.7.2013, prodejní výstava
- Pohádkový den - 14.7.2013, akce pro děti
Kontakty: 516 45 30 71, 516 488 677, e-mail:informace@boskovice.cz, www.smelcovna.cz
Arboretum Šmelcovna

BOBLETR aneb BOskovický BLEší Trh
Termíny: 20.7., 22.8. a 21.9.2013 vždy od 9:00 do 16:00 hod
Horní část Masarykova náměstí Boskovice
Máte doma nepotřebné drobnosti, gramodesky, obrázky, knihy, sklo, keramiku, sošky, drobný
mobiliář, veteránské kousky, náhradní součástky, vám již nepotřebné předměty,...?
Přijďte a prodejte... Přijďte a nakupte...
Kontakty: 603 949 203, 516 488 677, e-mail: o.kovar.knihovna@boskovice.cz, www.kzmb.cz
Farmářské trhy
Termíny: 25.7., 22.8. a 19.9. vždy od 9:00 do 16:00 hod
Horní část Masarykova náměstí Boskovice
Farmářský trh nabízí následující sortiment:
- sezónní zelenina, ovoce.
- sýry z Čech, Moravy, Slovenska, Holandska, Francie a Itálie.
- máslo ze Tří Dvorů vyrobeno tradičním způsobem.
- zabijačkové výrobky - několik druhů klobás, jitrnic, jelit, sekané, tlačenky, slaniny. To vše
vyrobeno tradičním způsobem. Dančí, kančí, jelení salámy a klobásy.
- med a různé výrobky z vosku - svíčky, apod..
- pekařské a cukrářské výrobky - frgály, koláče, bábovky, žitný chléb, perník, marcipán vyrobeno tradičním způsobem.
- sporadicky vína z jižní Moravy
Kontakty: 608 119 088, 516 488 677, e-mail: cesketrhy@seznam.cz

Boskovická pouť
27.7.2013 - 28.7.2013
spousta atrakcí a stánků. Tradičně se budou konat i taneční pouťové zábavy.
Kontakt: 516 488 677, e-mail:informace@boskovice.cz

LYSICE
Akce na zámku
28.6.
Tradiční zámecká veselice, od 21 hodin , 1. nádvoří, hraje Kredit, vstupné 100,- Kč
29.6.
Zahájení výstavy obrazů a soch Olbrama Zoubka (do 31.8.2013), vnitřní nádvoří a
renesanční salónek, vstup volný
29.-30.6. „Zámecké feérie“ – kostýmované prohlídky zámku, vstupné 100,- / 80,- / 70,- Kč
jarmark tradičních řemesel - na 1. nádvoří, vstup volný
13.7. koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, na 1. nádvoří zámku
- I.prohlídkový okruh doplněn sbírkou miniatur (do 27.10.)
- noční kostýmované prohlídky zámku i zahrady /termíny budou upřesněny/
6.-8.9. „Rozmanitosti jiřin“- výstava aranžmá z jiřin, 9-17 hod, vstupné: 100,-/80,/70,-Kč

Okrouhlecký list 3/2013
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LETOVICE
Akce na zámku
- Burza starožitností a veškerých sběratelských kuriozit, auto-moto, textil, řemesla, zvířectvo a různé
jiné. Pravidelně vždy první neděli v měsíci, od 8:00 do 12:00 hodin. Pokud máte nějaké dotazy,
volejte na telefon +420 728 880 298.
Následující termíny – 7.7., 4.8., 1.9.2013
- Prodejní výstava obrazů Tomáše Vavříčka potrvá do 31.10.2013, otevřeno 9:00 – 18:00hod
Autor obdržel Certifikát Agentury Dobrý den Pelhřimov o vytvoření českého rekordu –
nejvíce obrazů od 1 autora na výstavě – na zámku jich uvidíte celkem 2222
- V letošním roce byla zpřístupněna bývalá podzemní úniková chodba ze zámku, kterou majitel
proměnil na Dračí sluj, ale nemusíte se bát - drak je pěkně za mřížemi a pod zámkem a to tu platí
doslova.
Iva Hüttnerová - prodejní výstava grafik
14.6. - 14.7.2013 V GaleriI Pex Letovice, Pražská 70
Otevřeno: ÚT - PÁ 11:00 – 18:00 hod., SO 9:00 – 13:00 hod., NE 14:00 – 18:00 hod.
Kontakty: 739 687 300, e-mail:HelenaKalasova@seznam.cz, www.galeriepex.cz

Dračí lodě - koupaliště Letovice 2013
Závody dračích lodí se v Letovicích konají již několik let. Letos poprvé se však kromě tradičního
závodu dvacetičlenných posádek na Křetínské přehradě koncem srpna představí dračí lodě také
v sobotu 29. června 2013 na koupališti v Letovicích.
Předběžný časový harmonogram:
8:00 - 10:30 hod. - možnost tréninků po 15 minutách
11:00 hod. - porada kapitánů
12:00 - 19:00 hod. - závod v bazénu
20:00 hod. - Dragon párty na koupališti v Letovicích a předání cen vítězům.
K tanci i poslechu hraje kapela SLZA Velké Opatovice.

Křetínka Cup 2013 - závody dračích lodí
23.8.2013 - 24.8.2013 na vodní nádrži Letovice
Kontakt: Vladimír Stejskal, tel. 603 564 579, mu.stejskal@letovice.net, www.letovice.net

Koncert duchovní hudby
30.6.2013 v 16:00 hod v kostele sv. Václava Letovice
Účinkují: Kamila Sokolová - soprán, Barbora Dürr - soprán, Petr Kadidlo - tenor, Petr Jeníček - flétna, Milan
Kalhous - klarinet, Natalie Kulina - housle, Schola klášterního kostela - sbor, Hana Kratochvílová - varhany,
klavír. Vstupné dobrovolné.

Prohlídka barokní lékárny
Termíny: 4.7., 6.7, 11.7., 18.7., 25.7.,1.8.,3.8.,8.8.,15.8., 22.8., 29.8., 14.9. 2013 vždy ve 14 a v 15
hod, sraz před vchodem do budovy Nemocnice Milosrdných bratří Letovice
Kapacita prohlídky je maximálně 20 osob, je nutné si ji předem telefonicky rezervovat na telefonu
516 476 790, 739 395 538. Více na e-mail: tic@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz
Prohlídka farního kostela sv. Prokopa
Termíny: 4.7., 6.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 3.8., 8.8., 15.8., 22.8., 29.8., 14.9.2013
Kostel bude otevřen od 14:00 do 16:00 hodin. Rezervace není nutná, na místě bude přítomen průvodce, který se
Vás ujme. Kontakt: p. Jan Bezděk, farní úřad Pod kostelem 3, Letovice, tel.: 516 474 165, 739 245 948

10

okrouhleckylist@seznam.cz

Okrouhlecký list 3/2013

A JINDE
Léto v zahradě - 5.- 7.7.2013, prodejní výstava v Arboretu Borotín otevřeno: 9-17hod.
Kontakt: 603 148 019, e-mail:chlup@jevicko.net, www.cetkovice.cz
Slavnosti Porčova mlýna - 6.7.2013, Býkovice
Mlýn pro Vás bude kompletně otevřen – uvidíte mlýnské kolo v chodu, mletí mouky, světnici rodiny pana Porče
a pravého mlynáře z Býkovic. Program začne v 16h s příjemnou kapelou SB BAND, která bude hrát až do večera
známé české písničky. Pro děti bude připraven zajímavý program: kouzelník, koník Shooting Star, který Vás
bezpečně s doprovodem sveze kolem rybníka, klaun a také možnost jít do volné ohrady za ovečkami a kozami.
Občerstvení zajišťuje Rybářská krčma u mlýna. Možnost koupání! Vstup zdarma
Časový harmonogram bude zveřejněn na místě, stavte se za námi a zpříjemněte si odpoledne! Nezapomeňte si
fotoaparáty a kamery. Akce se nekoná za deště.
Kontakt: Býkovice 30, tel.725 378 809, 724 264 810, e-mail:info@utrivolu.cz, www.porcuvmlyn.cz
Smolenský Titanic - 6.7.2013 v 16 hod na Smolenské přehradě V. Opatovice
VI. ročník - pořádá Modelklub - rádiem řízené modely lodí, remorkéry, plachetnice, rychlé čluny, vojenské lodě.
Kontakt: 775 985 501, www.mkvo.henrymaxim.cz
IV. Malohanácké řemeslné jarmark - 27.7.2013 od 10 do 15 hod u hasičské zbrojnice Vanovice
Ukázky starých řemesel. Kontakt: 516 465 621, e-mail:vanovice@seznam.cz
15.ročník Výstavy obrazů - Jitka Korčáková - Soňa Pachlová Koudelková - Josef Janík - Pavel Potocký
Vernisáž v neděli 30.6.2013 v 15:30hod v restauraci Morava na Benešově, výstava potrvá do 30.9.2013
/mmt/

Kulturní akce v okolí
KONCERTY
Promenádní sezóna
XIII. ročník promenádních koncertů v areálu parku u Zámeckého skleníku Boskovice
– každou neděli od 30.6. do 25.8. 2013 v 15 - 17hod; vstup volný
Vystoupí postupně: Boskovická kapela, Karlovy hračky, Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky,
Boskověnka a FS Velen, Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová, Cimbálová muzika Tomáše Zouhara, Jazzové trio
Šmahelová+Krajíček+Panuš, ZUŠ Letovice na závěr sezóny

Pozvánka do Kruhu přátel hudby - sezóna 2013/2014
- koncerty se konají v Zámeckém skleníku v 19 hodin. Změna programu vyhrazena.
26. září 2013 - Sólo pro Ivu Bittovou (250 Kč/190 Kč)
Zpěvačka, houslistka a herečka, výrazná osobnost české hudební scény.
16. října 2013 - Brněnské žestě rozezní skleník nejen klasikou (120 Kč/90 Kč)
Žesťové kvinteto (trubka, trubka, lesní roh, trombon, tuba).
13. listopadu 2013 - Sladký hoboj s královskou harfou (120 Kč/90 Kč)
Sourozenecké duo připravilo uchu lahodící program.
11. prosince 2013 - Z moravských luhů a hájů (120 Kč/90 Kč)
Koncert boskovické klavíristky Kristýny Sedlákové a jejích hostů.
5. ledna 2014 - Slavnostní novoroční koncert s tradičním přípitkem (160 Kč/120 Kč)
Přijďte se pobavit a přivítat nový rok s Moravským klavírním triem a operními hosty.
12. března 2014 - Korngold Quartet napříč staletími (120 Kč/90 Kč)
Laureáti mezinárodních soutěží smyčcových kvartet.
16. dubna 2014 - Alchymie lásky & Oblíbený recitátor Alfréd Strejček (120 Kč/90 Kč)
Koncert mluveného slova z renesanční a barokní poezie za doprovodu loutnisty Jindřicha Macka.
Okrouhlecký list 3/2013
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Šetřete s přenosnou abonentkou - výhodné předplatné na sezónu 2013 – 2014:
700 Kč pro 1 osobu, 1 200 Kč pro 2 osoby, 350 Kč pro studenty do 26 let, 600 Kč senior, 1 000 Kč 2 senioři,
50% sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a doprovod 1 osoby.

Koncert skupiny Katapult
30.června 2013 v 18 hod v Letním kině Velké Opatovice
Speciální, super reprezentační program trvající více než dvě a půl hodiny, kde zazní písně současné, ale také i z
dob začátku Katapultu.
vstupné: 200 Kč (v předprodeji na Infocentru a na MěÚ v účtárně), na místě 250 Kč
Kontakt: 516 477 303, e-mail:kultura@velkeopatovice.cz, www.velkeopatovice.cz

Unijazz - 21. ročník Festivalu pro Židovskou čtvrť
11. - 14.července 2013, permanentka na 4 dny: 450/590 Kč, studenti (ISIC): 350/490 Kč
Několik hudebních scén různých žánrů, divadla pro děti i dospělé, filmy, výstavy, autorská čtení, prohlídky
židovské čtvrti, výtvarné dílny, stolní hry, cyklovýlet a happeningy. Online přenosy z jednotlivých koncertů a
free wifi pokrytí všech scén!
Vystoupí: Čankišou, Už jsme doma, Kill The Dandies, Klezmafour (Pl), Kubo Ursini & Provisorium (Sk),
Vladimír Václavek, Květy, Longital (Sk), Kontroll, Plum (Pl), Sabot (Usa), Petra Börnerová Trio (Cz/Sk/H),
The Kingsize Boogiemen, BBP a mnoho dalších.
Kontakt: 516 488 677, e-mail:cesta@unijazz.cz, www.boskovice-festival.cz

Koncert skupiny Čankišou
17.8.2013 v 19hod na nádvoří zámku Kunštát
Již tradiční koncert brněnské kapely, www.cankisou.cz.
Kontakty: 516 462 062, e-mail:informace@zamek-kunstat.cz, www.zamek-kunstat.cz/

DIVADLO
Boskovický pohádkový hřebínek 2013
- vždy v pátek v 17hod na nádvoří zámku Boskovice, změna programu vyhrazena
5.7. „Rákosníček a jeho hvězdy“
12.7. „Příhody kluka Bombarďáka“
19.7. „Rytířské povídání o princi Bajajovi“
26.7. „Matylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky“
9.8. „Ekopohádky“
16.8. „Princezna na hrášku“
23.8. „O statečném Jankovi“
Koupí permanentky získáte 2 pohádky zdarma - rodinná za 990 Kč (3 – 5 členů rodiny) nebo za 490 Kč (1 dítě +
1 dospělý); jednotlivé vstupné 80 Kč/dítě + 20 Kč doprovod nebo 150 Kč rodinné vstupné pro až 5 členů rodiny.
Prodej permanentek probíhá od 3. 6. do 4. 7. 2013 v Městském informačním středisku, Masarykovo nám. 1,
Boskovice.

Divadelní sezóna Boskovice 2013/2014
- začátky v 19hod v Zámeckém skleníku, termíny a změna programu vyhrazena
5.11.2013 „Poslední romance“, Divadlo Ungelt - A.Vránová, P.Kostka, C. Mayerová,…
10.12.2013 „Básník a kočka“, DS Háta - Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová
16. 1.2014 „Mafie a city“, Sophia-art - J.Laufer, L.Langmajer, V.Nová, Karel Zima
19. 3.2014 „Frankie & Johnny“, UA Pierot - Tereza Kostková a Aleš Háma
Cena abonentky 990 Kč, student/senior 890 Kč. Zakoupením abonentky získáte stálé místo na všechna
představení do předních řad a ušetříte 130 Kč (senioři a studenti 230 Kč). Předprodej v Městském informačním
středisku Boskovice, Masarykovo nám. 1, tel. 516 488 677 .
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„Turné 4 můstků”
19.7.2013 ve 20hod v Letním kině Boskovice
Hudebně zábavný pořad s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Parodie televizních pořadů, zábavných
soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je obohacené zábavnými
kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v tomto programu je skvělá zpěvačka Šárka Vaňková.
Za deště se představení uskuteční v sokolovně Boskovice. Vstupné: 250 Kč (v předprodeji), 300 Kč (na místě)

„Dívčí válka“ - Čechovo prozatímně osvobozené divadlo uvede komedii F. Ringo Čecha
8.8.2013 ve 20hod v letním kině Boskovice
Hrají: František Ringo Čech, Jaroslav Sypal, Petr Martinák, Uršula Kluková, Sandra Pogodová, Martha Olšrová, Mojmír
Maděrič, Milan David, Evžen Hájek, Bedřich Maruštík a další
Vstupné: 290 Kč v předprodeji v MIS Boskovice, na místě 350 Kč
Za deště se představení odehraje v sokolovně Boskovice.
Kontakt: 516 488 677, e-mail:informace@boskovice.cz, www.regionboskovicko.cz
„Pierotova dobrodružství“ - Divadlo FACKA - věnováno Jeanu-Gasparu Deburauovi
24.8.2013 v 19hod v Zámku Kunštát
Veselá barokní pantomima s nádechem životní hořkosti - výprava do říše commedie dell'arte. Pierot usíná a zdá se mu sen o
tom, jak bojuje o svou milou Columbinu s její matkou a Dottorem. Když se probudí, zjistí, že je Columbina jeho ženou, avšak
ze všeho nejvíce připomíná právě svou matku…
Vstupné: 90,-/ 60,-Kč/ rodinné 240 Kč, kontakt: 516 462 062, e-mail: informace@zamek-kunstat.cz, www.zamek-kunstat.cz

FILM
Francouzské léto – filmová představení v letním kině
- každé prázdninové úterý v červenci ve 21,30 hod, v srpnu ve 21hod,
- vstupné 60,- - 70,-Kč, mládeži většinou přístupné
2.7.2013 „Dvojí život Veroniky“ (Fr+Pl+Nor 1991)
9.7.2013 „Velká láska“ (rež. Pierre Étaix, Fr 1969)
16.7.2013 „Můj strýček z Ameriky“ (rež. Alan Resnais, Fr 1980)
23.7.2013 „Prorok“ (rež. J.Audiard, Fr 2009, čes.titulky, nevhodný do 15let)
6.8.2013 „Nevěstinec“ (rež. Bertrand Bonello, Fr 2011, čes.titulky, nevhodný do 15 let)
13.8.2013 „Láska“ (rež. Michael Haneke, Fr+N+Rak 2012, čes.titulky)
20.8.2013 „Panika v městečku“ (rež. Stép. Aubier, Vinc. Patar, Fr+Bel+Luc 2009, čs. titulky)
28.8.2013 „Milování“ (rež. Christophe Honoré, Fr 2011, čes.titulky, nevhodný do 12 let)

Kinematograf bratří Čadíků
27. - 30. července 2013, vždy ve 21hodin, letní kino na nám.Republiky, Blansko
27.7. SIGNÁL
28.7. PROBUDÍM SE VČERA
29.7. PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
30.7. OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA
Vstupné dobrovolné a dále věnováno na dobročinné účely.

AKTIVITY NA LÉTO A PODZIM
Letní intenzivní kurzy Angličtiny
- červenec a srpen 2013, kurzy budou zahájeny po naplnění kapacity
Pro všechny úrovně pokročilosti - od 5. srpna do 9. srpna 2013, dopoledne nebo odpoledne, 3 až 4 vyučovací hodiny denně,
minimálně 5 max 8 účastníků, učební materiály v ceně, erudovaný lektor (Bc. Barbora Chlupová)
Pro mírně pokročilé - od 29. července do 2. srpna 2013, erudovaný lektor (Mgr. Kateřina Spoustová)

PC kurz pro začátečníky
- říjen 2013 - učebna na Gymnáziu Boskovice
- 5x3 vyučovací hodiny, individuální přístup, kurz vhodný i pro seniory
- cena celého kurzu: 1 500 Kč
Přihlášky a informace o vypisovaných kurzech obdržíte v kanceláři KZMB, kpt. Jaroše 15,
Eva Václavíková, tel. 516 45 35 44 , e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz.

/mmt/
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Z dění v ZŠ Benešov
Už jen pár dnů a školou se rozlehne hlasité „hurá na prázdniny“, které bude znít snad
ze všech dětských úst. Ačkoliv se nám může zdát, že to ani není možné, další školní rok bude za námi
a my bilancujeme a hodnotíme nejen naši práci, ale hlavně činnost našich žáků.
Jako každý rok i letos jsme realizovali řadu výchovně vzdělávacích akcí a projektů
zaměřených nejen na rozšíření vědomostí, ale i problematiku, která se bezprostředně dotýká našeho
všedního života.
Žáci osmého ročníku se opět zapojili do environmentálního projektu pod názvem „Hon
na motýla“. Jedná se o celoroční projektový výzkumný program, v jehož rámci vypracovávali žáci
různé úkoly v podobě zodpovídání otázek, výtvarného zpracovávání tématu či výroby pomůcek
k lovu. Své poznatky, zkušenosti a zajímavosti vztahující se k tomuto tématu prezentovali formou
nástěnky. Opět jsme si připomněli Den Země pracovně nazvaný „Ekohodina“. Ekohodinou jsme se
zapojili do vzdělávacího programu Zelená škola, který je zaměřený na téma recyklace
elektroodpadu. Příprava projektu byla vložena na bedra deváťáků, kteří pod vedením paní učitelky
Ondrouškové pro svoje spolužáky z nižších ročníků nachystali vědomostní i zábavné úkoly týkající
se recyklace a ochrany životního prostředí. Žáci devátého ročníku sehráli také hlavní roli v projektu
Den Evropy realizovaném vždy na závěr školního roku. Jejich úkolem bylo získat a zpracovat
informace o jednom z členských států EU a prostřednictvím prezentace jej přiblížit spolužákům
z druhého stupně.
Své praktické dovednosti, jako je např. oddělení žloutku od bílku, navážení přesného
množství mouky, odměření tekutiny nebo sestavení předmětu podle návodu, si děti prověřily
v projektu nazvaném „Učíme se pro život“. Prostřednictvím projektu „Den zdraví“ byli žáci poučeni
o zásadách zdravého stravování a poskytnutí první pomoci. Díky exkurzím se děti seznámily
např. s větrnou elektrárnou v Drahanech, bioplynovou stanicí či s Židovským městem Boskovice.
A protože nežijeme jen vzděláváním, před Vánoci jsme opět uspořádali Vánoční akademii
v benešovské sokolovně, kterou zhlédl vysoký počet diváků. Dramatický kroužek pro letošní
divadelní sezonu nastudoval pohádku Utopený hastrman. Malí „herci“ své výkony předvedli svým
spolužákům a veřejnosti v Benešově a Okrouhlé. Nově pak zavítali do Domova pro seniory
v Boskovicích, kde se setkali s velkým uznáním a potleskem. Největší odměnou však pro ně byl
úsměv, který svým vystoupením vykouzlili na tvářích „babiček a dědečků“.
Abychom dětem zpestřili výuku, uspořádali jsme dva tematické dny. V „Podzimní den“
škola zářila různobarevnými kreacemi doplňků a oděvů zdobenými listy a plody. Druhý den nesoucí
název „Máme rádi zimu, ale těšíme se na léto“, který se uskutečnil v únoru, proměnil školu v pláž
u moře, hřiště a louku, na níž se suší seno.
Každým rokem se naši žáci zúčastňují vědomostních soutěží a olympiád, ve kterých
dosahují velmi dobrých výsledků. Nejlepšího umístění dosáhla žákyně 7. ročníku Hana Přikrylová,
která obsadila 3. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce.
Určitě bychom mohli dál pokračovat ve výčtu aktivit našich žáků, ale zřejmě bychom
potřebovali zvláštní vydání zpravodaje. Se všemi uvedenými i neuvedenými akcemi se můžete
podrobněji seznámit na školním webu. Na závěr bychom chtěli dětem poděkovat za jejich práci,
prezentaci a reprezentaci naší školy. A nejen jim, ale i vám čtenářům, popřát krásné léto plné slunce,
pohody a příjemných zážitků.
/za 2.stupeň ZŠ Mgr. Jana Nováková/
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A jak to chodí na 1.stupni?
Pod pojmem základní škola si většina z nás vybaví, jak žáci sedí v lavici s otevřenou
učebnicí či sešitem a sáhodlouhým zápisem na tabuli, aby se něčemu naučili. V současné době je
tomu jinak. Samozřejmě žáčci již od prvního ročníku velkou spoustu času v lavici prosedí, ale
abychom jim učení a také pohled na školní docházku zpříjemnili, snažíme se mnohdy náročné učení
zpestřit v podobě projektů, účastí na soutěžích nebo zábavným zkoumáním a tím i učením v mnoha
oblastech. Součástí výuky jsou také praktické a velmi zábavné činnosti. V letošním školním roce
2012/2013 jsme na I. stupni měli zpestření opravdu mnoho, a alespoň některé bychom Vám rádi
přiblížili podrobněji.
Již druhým rokem se uskutečnila Noc s Andersenem, kde proběhlo „Pasování žáků první
třídy na čtenáře“ spojené s nocováním ve škole. Součástí slibu bylo splnění tří úkolů, ve kterých si
žáci připravili pro své rodiče pohádku, recitovali básničku a četli pohádku o ošklivém káčátku.
Součastní druháčci tuto „kouzelnou“ noc zažili již podruhé a mimo jiné rodičům zahráli
s vlastnoručně vyrobenými kulisami divadlo „O neposlušném vajíčku“. Pak maminkám a tatínkům
ukázali vlastní ilustrovanou knihu se stejným příběhem, na které pracovali v průběhu celého
školního roku.
Žáci si domů odnesli památný list od akademického malíře Jiřího Fixla a velkou spoustu dojmů z celé
noci.
V rámci projektu Náš výzkum jsme se žáky 4. ročníku jeden měsíc sbírali hliníkové obaly
od potravin, ke kterým jsme se pokusili udělat odhad nasbírané váhy a po skončení projektu srovnat
náš odhad se skutečností. Tyto výsledky jsme tabulkově zpracovali. Na základě našich závěrů jsme si
ujasnili, jak je vhodné třídit odpad, proč nevhazovat obaly do stejného koše, kolik můžeme vydělat
sběrem různých surovin a současně šetřit přírodu. Během našeho zkoumání nám neunikly ani zákony
chemie, neboť jsme pozorovali reakce pečiva uzavřeného v sáčku, či skořápek od vajec v různých
roztocích. Také jsme se zaměřili na snědené pochutiny a cukrovinky, jejíchž množství si žáci
vzájemně porovnali a objasnili si důležitost zdravého stravování a pitného režimu. Projektem se tedy
prolínala zdravá výživa, ekologie a ekonomie a v neposlední řadě návyky a zlozvyky našich dětí.
Bádání bylo jiným a přirozeným způsobem získávání informací a tato činnost nás velmi bavila.
Žáci pokračovali i letos ve výborném umístění v soutěži Hlídek mladých zdravotníků. Škola
vyslala do bojů o přední příčky hlídku mladších a starších zdravotníků. Náplní soutěže byly úkoly se
zdravotnickou tematikou. Žáci museli prokázat svoje schopnosti a znalosti při poskytování první
pomoci, např. ošetřování zranění improvizovaným a zdravotnickým materiálem, resuscitace,
obvazová technika a transport zraněných. V okresním kole, které se konalo 15. 5. 2013
v Boskovicích, zvítězilo a postoupilo do krajského kola družstvo mladších žáků, starší žáci se
umístili na pátém místě. Hlídka mladších žáků se v konkurenci jedenácti družstev v krajském kole
v Blansku, pořádaném 8. 6. 2013, neztratila a skončila na druhém místě.
V měsících březnu až červnu se žáci třetí a čtvrté třídy zúčastnili plaveckého výcviku
v boskovických lázních. Byli rozděleni do tří skupin podle dovedností na neplavce, poloplavce a
plavce. Každá skupina měla svého učitele nebo učitelku plavání. Žáci postupně zvládali různé
plavecké techniky. Za vynaložené úsilí byli vždy odměněni různými zábavnými aktivitami,
například si vyzkoušeli jízdu na toboganu, odpočinuli si v relaxačním bazénu nebo se jen tak vyřádili
při volné zábavě. V posledních hodinách proběhlo plavání na vytrvalost, za které všichni žáci dostali
Mokré vysvědčení za uplavanou vzdálenost.
Všem bychom touto cestou chtěli popřát hezké prázdniny plné sluníčka a pohody.
/za kolektiv I. stupně Mgr. Lucie Přichystalová /
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Jazykové vzdělávání
V oblasti jazykového vzdělávání jsme v letošním školním roce věnovali pozornost tématu
„Evropa a svět nás zajímá“. Kdo se učí cizímu jazyku, dá nám jistě za pravdu, že nejobtížnější situací
bývá setkání a konverzace s rodilým mluvčím. Stejný problém mají i děti, a proto jsme se rozhodli je
těchto obav z komunikace v jazyce zbavit. Jak jinak než skutečným setkáváním s rodilými mluvčími.
Pozvání do hodin anglického a německého jazyka přijali Matthew Craven, student ze Skotska a
rodilý mluvčí z Německa Sven Hellmund. Oba hosté nám představili svou rodnou zemi, zahráli si
s dětmi několik her a konverzovali s nimi na různá témata. O tom, že byly úspěšně překonány obavy
z komunikace, svědčil průběh hodin a kladné ohlasy ze strany dětí, Matthewa i Svena. A že lze
komunikovat i s malou slovní zásobou nám zdatně předvedli žáci druhé třídy.
Velké oblibě se u dětí těší návštěvy divadelních představení hraných v anglickém jazyce.
Letos jsme se tedy na vystoupení divadelní společnosti Domino Theatre vypravili dvakrát.
S mladšími žáky na představení „Alice in Wonderland“, děti starší a jazykově pokročilejší zhlédli
divadlo „The Canterbury Tales“. Vystoupení nás opět nezklamala a už teď se těšíme na další
z připravovaných titulů.
Skvělou příležitostí k využívání angličtiny a sdílení informací mezi dětmi z různých zemí,
jsou mezinárodní projekty. V průběhu letošního školního roku jsme se zapojili do projektu „ A virtual
trip to our country“, v němž jsme spolupracovali se 14 zeměmi Evropy. Cílem projektových
i školních činností bylo vytvořit „Turistického průvodce Českou republikou“, který by posloužil k
propagaci místa, kde žijeme. Zhotovené materiály budou pro návštěvníky našeho regionu
zveřejněny v českém i anglickém jazyce v prostorách altánu za školou. Elektronická verze
„turistického průvodce“ bude také součástí webových stránek obce Benešov.
Angličtinu jsme aktivně využili i v rámci navázaného přátelství se školou ve Švýcarsku.
Žáci 3. – 6. ročníku si po dobu celého šk. roku dopisovali se svými vrstevníky ze švýcarského
městečka Sursee. Zde se nám podařilo propojit technické vymoženosti dnešní doby s dnes již méně
využívanou formou korespondence. Dopisy, které děti psaly na počítači, byly adresátům zasílány
klasickou poštou.
Jazykových projektů probíhalo souběžně více. Naši pedagogové se pod vedením
společnosti NOVÁ ŠKOLA zapojili do projektu „Tvorba interaktivních materiálů“. Svými návrhy
a postřehy tak přispěli ke vzniku inovovaných interaktivních programů určených pro výuku
angličtiny v 1.- 3. třídě základních škol. Za spolupráci v projektu získala naše škola od vydavatelství
Nová škola vytvořené materiály zdarma.
Díky navázané spolupráci s Gymnáziem v Rájci-Jestřebí mělo několik žáků naší školy
možnost vycestovat na studijní a poznávací pobyt do města Worthing v jižní Anglii. Tato zkušenost
byla pro děti velkou motivací ke studiu jazyků a těší nás, že dojmy z týdne plného úžasných zážitků
v nich prý budou ještě dlouho doznívat. Na žádost rodičů i dětí bychom chtěli v takto nastaveném
programu pokračovat i nadále. V současné době připravujeme, opět pod patronací rájeckého
gymnázia, poznávací výjezd do Francie. Naše poděkování patří řediteli Gymnázia v Rájci-Jestřebí,
panu Ing. Stanislavu Laštůvkovi, který nám účast v programech pořádaných jejich školou umožňuje.
Závěrem bychom Vás chtěli informovat o zavedení výuky cizího jazyka do vzdělávacího
programu naší školy od 1. ročníku povinné školní docházky. Máme již zkušenost, že i děti v MŠ
vnímají a přijímají angličtinu kolem sebe přirozeně a velmi rychle se ji učí. S angličtinou se budou
naši nejmladší školáčci a školačky seznamovat hravou formou.
Děkujeme rodičům za celoroční podporu dětí při školních i mimoškolních jazykových
aktivitách a přejeme příjemně strávené prázdniny, pohodovou dovolenou a především shledání
ve zdraví v příštím školním roce.
/za vyučující cizích jazyků Mgr. Marie Švancarová/
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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
Červenec
5.7.
MUDr. Well
6.7.
MUDr. Adamová
7.7.
MUDr. Bedáňová
13.7.
MUDr. Bočková
14.7.
MUDr. Fenyk
20.7.
MUDr. Kraml
21.7.
MUDr. Hanáková
27.7.
MUDr. Havlová
28.7.
MUDr. Hepp
Srpen
3.8.
MUDr. Jílková
4.8.
MUDr. Hošák
10.8.
MUDr. Houdková
11.8.
MUDr. Chatrná
17.8.
MUDr. Chatrný
18.8.
MUDr. Jaklová
24.8.
MUDr. Hosová
25.8.
MUDr. Klapušová
31.8.
MUDr. Kopáčková
Září
1.9.
MUDr. Kovandová
7.9.
MUDr. Grénarová
8.9.
MUDr. Křížová
14.9.
MUDr. Kubínová
15.9.
MUDr. Kučerová M.
21.9.
MDDr. Kučerová P.
22.9.
MUDr. Staňková
28.9.
MUDr. Kupková
29.9.
MUDr. Kutlíková
Říjen
5.10. MUDr. Láníková
6.10. MUDr. Levová
12.10. MUDr. Loskot
13.10. MUDr. Lukeš
19.10. MUDr. Mikulášková
20.10. MUDr. Klapušová
26.10. MUDr. Padalík
27.10. MUDr. Paděrová
28.10. MUDr. Paulíčková
Okrouhlecký list 3/2013

pracovní doba:
pracovní doba:

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

17.00-07.00
0.00-24.00
8.00-13.00

Adamov, Smetanovo nám. 327
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101

516 447 605
516 474 018
516 453 998
516 462 203
516 474 310
733 644 499
516 418 788
516 418 786
516 434 055

Rájec, Ol. Blažka 145
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a

516 410 786
516 446 428
731 144 155
537 021 289
516 456 109
516 454 046
516 432 138
516 488 452
516 474 369

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8

516 488 450
774 710 550
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 442 726
516 488 457
516 453 997

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 488 456
516 447 606
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 488 452
516 491 263
516 465 452
725 415 615
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Pro lepší náladu
Po prostudování dokumentů z Úřadu vlády
došla policie k závěru, že další zatýkání je
zbytečné a lepší bude rovnou budovu oplotit,
zamřížovat okna a poslat tam dozorce.

Nové názvy měsíců:
Zimen, úmor, sněhen, studen, bahnen, chčijen,
chčijenec, slunen, prší, mlhen, sněhopad, mrazinec.
Nejnovější sociologické průzkumy
potvrdily, že nejoblíbenější fantazií
ženy, jsou dva muži najednou.
Jeden vaří a druhý uklízí.

Lékař se ptá pacienta: "Dodržel jste moji radu a jedl jste
přesně to, co jí průměrné dvouleté dítě?"
Pacient: "Ano. Měl jsem kus omítky, papír, dvoukorunu,
korálek, žížalu a hrst písku."

Proč ženy vždy vědí, kde co je?
Protože to tam přendaly z místa, kde to bylo.

„Miláčku, kdybych spadla do řeky, skočil bys pro mne? “
„A když řeknu, že jo, spadneš tam?“

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Anna a Antonín Koneční
Karolína Kuželová

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

Do svazku manželského vstoupili:
Pavla Grenarová & Adam Lád
GRATULUJEME !!!
Eliška Čapková & Pavel Zemánek
Kristýna Teplíková & Přemysl Kovář
Významné životní jubileum ve 3. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Tichá Věra
Dyčková Marie
Tichá Marie
Horáková Božena
Svěrák František
Tichý Alois

č.p. 15
č.p. 131
č.p. 47
č.p. 14
č.p. 113
č.p. 47

Horáková Marie
Konečná Františka
Horák Jaroslav
Konečný Petr
Jakubů Josef

č.p. 140
č.p. 148
č.p. 14
č.p. 148
č.p. 3

GRATULUJEME !!!

Navždy nás opustili:
Miroslav Polák
Bohumil Látal

/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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