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Motto :
„Dal bych všechno, co vím,
za polovinu toho, co neznám“
R. Descartes

J

aro je tady !!! První jarní den jsme sice oslavili sněhem, ale všechno už
nasvědčuje tomu, že zima je pryč. A kdyby na vás náhodou začala doléhat jarní
únava, třeba si najdete chvilku na přečtení našeho obecního zpravodaje...

Jednou z prvních věcí letošního jara, které se však budeme muset věnovat bude:

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Český statistický úřad (ČSÚ) nás požádal, abychom Vás v našem listu seznámili s detaily akce.
Protože jste informativní materiály již obdrželi a sčítací komisaři v naší obci také již pracují,
přinášíme Vám zajímavé i důležité informace, které Vám význam a průběh celé akce osvětlí. Věříme,
že informace získané ze sčítání budou přínosem i pro nás všechny.
1) Z historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel
tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku
zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je
považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny
knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o
pokračování na straně 7
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny:
Pondělí
8 - 14
Středa
13 - 19
v ostatní dny po domluvě se starostou obce na tel.č. 724 137 891 nebo 516 467 244
Vybráno z veřejného zasedání 8.března 2011:
dle vyjádření finančního výboru by bylo vhodné odprodat akcie v podílových fondech,
neboť z dlouhodobějšího pohledu nejsou výnosné, a získané finanční prostředky zhodnotit
efektivnějším způsobem. Zastupitelstvo odprodej cenných papírů schválilo jednomyslně.
! dle vyjádření finanční komise je více možností, jak naložit s 2 podíly ve Středomoravském
lesním družstvu – všechny však s sebou nesou jistá rizika či negativa.
Zastupitelstvo schválilo záměr odprodat podíly většinovému vlastníkovi - firmě Lakewood
za nabízenou cenu.
! na jednání byl předložen obsáhlý materiál „Informace o stavu požární ochrany v Okrouhlé
! byl schválen záměr vypracování nového územního plánu, neboť platnost toho stávajícího
vyprší v roce 2015. I přípravné práce jsou časově náročné, proto je vhodné započíst s nimi již
v nadcházejícím období. Doufáme i v získání časově omezených finančních dotací. Pro
spolupráci s pořizovatelem byl schválen ing. Josef Tichý. Budeme rádi i za vaše vyjádření k
danému problému.
! ze zasedání Školské rady – všechny schvalované dokumenty školy, aktuální informace o
dění v ZŠ Benešov i o nově vzniklém SRPŠ najdete na www.skola.benesov-u-boskovic.cz
(starosta oznámil záměr nepřispět z obecního rozpočtu do SRPŠ plošně, jen individuálně pro
mimořádné aktivity dětí z naší obce)
! z řad zastupitelstva byly vzneseny návrhy na posílení kontejnerů na tříděný odpad (je již v
jednání s firmou EKOKOM), na úpravy v jídelně KD, příp vhodné oddělení od nálevny, na
zákaz kouření v celém KD během kulturních akcí a zajistit pro příští rok organizátora
dětského karnevalu v KD pro všechny děti (i s vystoupením dětí z MŠ)

!

Kompletní zápis z jednání je k nahlédnutí na OÚ, usnesení najdete i na webu obce.
Z jednání Rady obce (RO) vybíráme:
! byla vypracována Pravidla pro užívání znaku a praporu obce Okrouhlá
! byla založena „Honební společnost Lesy Žďárná“, od které by měly plynout do rozpočtu
příjmy za pronájem našeho obecního lesa v dané lokalitě
! probíhá odkup dalších pozemků směrem k Melkovu, vhodných pro budoucí výstavbu, a
zahájeno výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na výstavbu technické a
dopravní infrastruktury v této lokalitě, technický dozor bude provádět opět ing.Miloš Novotný
! propagaci obce v info centrech zajišťuje v publikaci „Cestujeme po Moravě“ firma Aspida.
! navrženo mj. posílit sítě mobilních operátorů v obci a uvažovat o zřízení dětského hřiště
případně areálu pro další sportovní aktivity v klidové zóně u Pazderny
! na jednáních rady jsou také připravovány materiály pro veřejná zasedání, rozpočtová opatření,
návrhy akcí, apod. Mezi návrhy se objevily mimo jiných i osazení zrcadla u zvonice, retardérů
v ulici u Pazderny či větší vývěsní tabule naproti OÚ.
Kompletní zápisy z jednání, včetně příloh, jsou k nahlédnutí na OÚ.
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Odpady
Kdo ještě nezaplatil poplatek za komunální odpad a psy, ať tak neprodleně učiní !!!
Sběrna surovin
I v letošním roce bude pro občany otevřena sběrna surovin a to vždy každou první sobotu v
měsíci v době od 9 do 11 hodin. Tj. soboty 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 2.9. a 1.10.
Sběr železného šrotu, papíru a autobaterií
bude provádět SDH Okrouhlá dne 2.dubna od 8 hod po ulicích naší obce. Předem děkujeme všem
občanům za přispění
V jarních měsících opět proběhne sběr nebezpečného odpadu - termín bude upřesněn rozhlasem.
/pk/

Starostův sloupek
Parkování a zdravý rozum
V naší obci se problém s parkováním stal již evergreenem, tak se ho pokusím vysvětlit ještě
jednou, lidsky. Pokud to dovolují předpisy i komunikace, je možno parkovat i na vozovce. Ovšem
někteří jedinci v úzkých komunikacích se postaví i tak, že jeden druhému brání ve výjezdu z domu
nebo všem v průjezdu komunikací. A když napadne sníh, je problém ještě složitější. Aby bylo možné
uspokojivě prohrnout komunikace, je nezbytně nutné! zaparkovat v garážích či stáních, případně,
a zcela výjimečně, i na chodníku. Pokud to již podmínky dovolí, je možné vrátit se na původní místo.
Drtivá většina obyvatel naší obce již tento princip pochopila, a těm děkuji, ale stále je zde i skupinka
nepoučitelných nebo naprosto neohleduplných občanů, kteří na výzvy nereagují či zkoušejí, co
starosta vydrží. Jenže starosta se prochází po obci a je v úzké součinnosti s policií ČR, s jejíž pomocí
budou provedeny dohovory a stav napraven.
Obecní les
Radou obce byla dne 16.3.2011 schválena pravidla pro těžbu dřeva v obecním lese a jeho prodej.
V této souvislosti upozorňuji, že jsem zjistil krádeže dřeva v obecním lese. Budu les obcházet a
kontrolovat. Pokud dojde ke zcizování, bude následovat přestupkové řízení dle zákona č.200/1990
Sb. s pokutou až do výše 15.000,-Kč a předepsány náklady řízení. Případně při větším objemu se pak
jedná o trestní čin a bude postupováno v souladu s trestním zákonem.
Skládka
Žádám všechny občany, aby stavební suť nebo zeminu ukládali pouze po dohovoru se mnou či
p. Pavlem Chlupem (radním odpovědným za životní prostředí), kdy určíme, kam s odpadem. Ze
zákona obec může uložit pokutu až do výše 200 000,-Kč osobě, která znečistí veřejné prostranství,
naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo a také pokutu až 100 000,- Kč
osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který vlastní nebo užívá tak, že naruší vzhled
obce.
Typický případ se stal před svátky, kdy někdo postavil vlečku stavební sutě před bránu k úložišti
stavebního odpadu. Věřte mi, že v případě zjištění viníka, budu postupovat dle zákona. I Vás všechny
tímto prosím o pomoc při napravování takovýchto nešvarů v obci. Můj článek není vyhrožováním.
Citací zákonů směřuji k zajištění příjemného prostředí pro nás všechny a k ochraně slušných občanů
obce, kteří zde žijí a chovají se v souladu se zákony a naprosto se nemají čeho obávat. Ale ti ostatní... ?
/starosta obce/
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Informace od hasičů
Tři zásahy v poslední době
V pátek 11. února po obědě byla Jednotka SDH obce Okrouhlá vyslána Krajským
operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (KOPIS
HZS JmK) k požáru nízké budovy v obci Benešov do místní části Pavlov. Jednotka vyjela již po 6
minutách od vyhlášení požárního poplachu. Po příjezdu na místo události velitel průzkumem zjistil,
že hoří ve sklepních prostorech rodinného domku. Ve spolupráci s místní jednotkou se v dýchací
technice vydali na průzkum do zcela zakouřeného sklepa. Zjistili, že hoří vybavení sklepa a
uskladněný materiál. Za pomocí vysokotlakého vodního proudu započali okrouhlečtí hasiči s
likvidací požáru. Po příjezdu profesionálních kolegů z Boskovic byli vystřídáni, neboť jim již
docházela zásoba vzduchu v dýchacích přístrojích. Po krátkém odpočinku a výměně dýchacích
přístrojů byla jednotka nasazena na odvětrávání zakouřeného rodinného domu, podílela se i na
vynášení ohořelého materiálu ze sklepa a na dohašování skrytých ohnisek požáru.
V sobotu 12. března před obědem byla na žádost KOPIS HZS JmK naše Jednotka SDH
vyslána k lesnímu požáru v Benešově – místní část „za radarem“. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o
požár trávy, klestí a pařezů po těžbě dřeva. Požár byl již částečně lokalizován lesními pracovníky.
Byla zde již místní jednotka, která ve složitém prostředí hledala nejvhodnější příjezdovou cestu k
místu požáru. Než se k místu požáru podařilo najet cisternovou automobilovou stříkačkou, JSDH
Okrouhlá za pomocí svého ženijního nářadí požár spolu s lesními dělníky lokalizovala.
Na místě požáru se bohužel nacházela i jedna zraněná osoba, jenž si při hašení přivodila rozsáhlou
popáleninu na dolní končetině. Hasiči z Okrouhlé jí poskytli první předlékařskou pomoc. Po příjezdu
velitele z PS Boskovice, předání dostupných informací a dohodě s velitelem zásahu, zraněnou
transportovali do místa bydliště.
Zásahu se zúčastnilo 9 členů zásahové jednotky hasičů obce Okrouhlá se 2 zásahovými vozidly.
Ještě téhož dne večer vyjížděla naše jednotka podruhé - tentokrát na Okrouhlé hořely saze
v komínovém tělese. Po odvětrání sklepa a uvolnění hořících sazí byl požár uhašen.
Více o práci naší hasičské jednotky na www.hasiciokrouhla.estranky.cz.
Soutěž "Hasiči očima dětí"
Na konci roku 2010 vyhlásilo 8 sborů dobrovolných hasičů okrsku Benešov, okres Blansko,
výtvarnou soutěž „Hasiči očima dětí“. Účelem této soutěže bylo propagovat činnost SDH mezi
malými dětmi a také se dozvědět, co si představují pod pojmem „hasič a jeho práce“. Záštitu nad akcí
převzal starosta okrsku Benešov RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Do soutěže se zapojily mateřské a základní školy z obcí Benešov, Kořenec, Ludíkov,
Okrouhlá, Suchý, Valchov, Velenov a Žďárná, a také kolektivy mladých hasičů. Vyhodnocení
proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly vybrány nejlepší práce ve třech kategorií z jednotlivých
ZŠ, MŠ a kolektivů MH. Ve druhém kole pak byli vybráni celkoví vítězové.
V kategorii „děti MŠ do 5 let“ zvítězil Matyáš Koudelka z Benešova, v kategorii „děti MŠ
nad 5 let“ Pavel Novotný z Vratíkova (MŠ Okrouhlá) a v kategorii „děti 1. a 2.tříd ZŠ“ vyhrála Adéla
Učňová ze ZŠ Žďárná. Vítězům byly předány věcné ceny. Všechny výkresy, nejen ty vítězné, budou
navíc zaslány do celorepublikové soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou každoročně pořádá
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
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Zvláštní ocenění zaslouží děti z MŠ v Okrouhlé, které pod vedením svých učitelek mimo soutěž
vytvořili velmi zdařilý papírový model školky, která je v plamenech a kterou zachraňuje místní SDH
se svou hasičskou technikou.
Velký zájem ze strany dětí a velmi dobrá kvalita výkresů, ze kterých bylo velmi obtížné určit
vítěze, potvrzují, že pořádat obdobné akce má smysl. Dětem výtvarná soutěž dává příležitost
seznámit se a zamyslet se nad smyslem a činností hasičů a výtvarně se na toto téma projevit. SDH
naopak mohou propagovat svoji činnost a získávat tak případné nové zájemce.
/imt/

Přehled akcí u nás
26.3.

POZOR !!! Změna času!!! Ze soboty 26. března na neděli 27. března 2011 dochází
v naší obci jakožto i v celé republice a ve spouště dalších států světa ke změně času
ze zimního na letní. Nezapomeňte si proto posunout hodiny - a to ze 2,00h na 3,00h.

26.3.
16.4.
22.5.

Divadelní představení „Tornádo” v kulturním domě od 18 hod
Český pohár – republikové závody v horských kolech
Taneční zábava - v 21 hod - hudba Tamdem - Kulturní dům
/sh/

Akce v okolí
· 8.-17.dubna – Jaro v arboretu -„Cibuloviny“ – Šmelcovna Boskovice
· 17.dubna – Prodejní velikonoční výstava - Zámecký sál Velké Opatovice (perníky, sušené vazby,
kraslice, proutěné košíky, koření, čaje a další dárkové předměty ; otevřeno od 13-18 hod)
· 23.dubna -1.května – Jaro na zámku – květinová aranžmá na zámku Lysice
· 23.dubna - 30.září – „Erby šlechtických rodů zemí Koruny české“ – výstava na Zámku Boskovice
(otevřeno 9-17h denně mimo pondělí, info na tel.č. 516 452 241)
· 29.dubna -1.května – jarní sraz Velorexů – parkoviště u Zlaté růže
· 1.května – Běh za sedmizubým hřebenem – Masarykovo náměstí Boskovice
· 1.května – slavnostní otevření zámku Letovice
· 1.-8.5. – Jaro v zahradě – Arboretum Borotín
· 5.5.-26.5. – Karel Absolón – výstava v Muzeu Boskovicka na Hradní ul.
· 13.-22.5. – Jaro v arboretu -„Rododendrony“ – Šmelcovna Boskovice
· 14.5. – Festival muzejních nocí -„Múzy v setmělém muzeu“ – Muzeum Boskovicka
· 21.5. – Zahájení sezóny ve Westernparku (do 30.6. otevřeno pro veřejnost jen o víkendech)
· 22. května - První kolo požárního sportu okrsku SDH Benešov - místo konání Němčice
· 28.5. – Po hradech a zámcích Boskovicka
· 28.-29.5. den otevřených dveří – Arboretum Křtiny
· 31.5.-1.6. – Zámek Boskovice - speciální kostýmované prohlídky s šermířskými hrami pro školní
výlety, děti MŠ a ZŠ (8-14h, vstup nutno zarezervovat na tel.č.516 452 241)
· 31.5.-5.6. – Pohádkový zámek – kostýmované prohlídky pro děti na zámku Lysice
· 1.-.5.6. – Léto v arboretu -„Irisy“ – Šmelcovna Boskovice
· 3.6. – výstava bonsaí – zámecký skleník Boskovice
· 4.6. – Prohlídky historické lékárny v Kláštěře Milosrdných bratří Letovice
· 4.6. – Sraz vojenské a historické techniky a dětský den v areálu K+K, Chrudichromská
· 4.-5.6. Jarní (Malá) pouť – Křtiny
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· 4.-5.6. závody motorových člunů – rybník Olšovec Jedovnice
· 7.-8.6. speciální kostýmované prohlídky s šermířskými hrami pro školní výlety, děti MŠ a ZŠ ( 8 - 14h,
vstup nutno zarezervovat)
· 11.-12.6. Hlavní (Velká) pouť –Křtiny
· 18.6.- Otevřené rozhledny – Boskovicko
· 18.-19.6. – II. Pivní slavnosti a 50.výr.letního kina – zám.skleník + letní kino
· 25.-26.6. – Slavnosti na zámku Lysice – kostýmované prohlídky, oživené komnaty, levandulový
jarmark, noční procházky zámeckou zahradou

Westernové městečko
· slavnostní premiéra filmu Western story proběhne dne 12. května v kině Panorama – film
natáčený v Boskovickém Western Parku, hrají mj. - Pavel Zedníček, Bob Klepl, Mário Kubec,
Petr Vondráček, Pavel Fandovský, Veronika Kubařová a Kristýna Leichtová
· stále probíhají Country bály - soboty ve 20h, vstup zdarma – 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4.
(pálení čarodějnic)
· 11.6. – již VII. ročník Československého setkání dvojčat a vícerčat
· 24.-26.6. mezinárodní sraz motorek všech druhů; v neděli i Motorkářský sraz pro děti
s jakoukoliv vlastní motorkou
Více informací na www.westernpark.cz
Do 3.4. 2011 můžete s dětmi navštívit interaktivní výstavu „POZNÁVEJ SE“
Putovní výstava IQ-parku Liberec představuje exponáty, které jsou sestrojeny tak, aby se návštěvníci
mohli hravou a zábavnou formou dozvědět spoustu zajímavých informací o fungování lidského těla,
o lidských smyslech nebo i to, jak někdy vlastní smysly klamou. Výstava dokáže nejen u mladší
generace spolehlivě aktivovat hravost, schopnost logického uvažování i kreativitu myšlení.
Místo konání akce: Brno, Radnická 10 – Stará radnice (v sousedství Zelného trhu)
Otevřeno: Po-Pá od 8:00 do 18:00; So, Ne, svátky od 9:30 do 18:00
Vstupné: 60,- Kč - děti a studenti do 26 let, 80,- Kč - důchodci, 100,- Kč - dospělí, 230,- Kč - rodinné
2+2, 40,- Kč - tělesně postižení - NENÍ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
Burza v DDM (ul.17. listopadu)

- výkup 13.4.
- prodej 14.4.

(10-17h)
(10-17h)

Burza v Mateřském centru –dětské jarní a letní oblečení, obuv, kočárky, hračky a potřeby pro
děti, těhotenská móda a potřeby pro kojící
- oblečení velikosti od 92 do velikosti 164, obuv velikost 25 - 38 (bez kočárků a těh. potřeb)
Výkup: neděle 27. března / 14.00 - 18.00
pondělí 28. března / 9.00 - 18.00
úterý 29. března / 9.00 - 12.00
Prodej: středa 30. března / 9.00 - 17.30

Městské lázně – v roce 2011 přicházejí s nabídkou pořádání oslav narozenin – v den narozenin vstup
zdarma. Každý měsíc mají také speciální slevové akce. Pojištěnci VZP mají v sobotu 9.4., 14.5. a
11.6. v době 9-10h vstup zdarma. Informace o aktuální otvírací době na www.sluzbyboskovice.cz /
městské lázně.
Zimní stadion Boskovice – v období 1.4.-31.8. zajišťuje IN-LINE BRUSLENÍ pro školy i veřejnost
PO – PÁ 9-14h, vstupné 20,-kč
/mmt/
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každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii
zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území
soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo
první moderní sčítání lidu na našem území, a od tohoto roku se provádí pravidelně každých 10 let.
Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli
2. světové válce.
Letos poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden
společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu
(tedy cca 10 €).
2) Příprava celé akce
Generálka na letošní sčítání proběhla 6. dubna - 7. května 2010. Statistici vybrali 0,5 % obyvatel
České republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy, otestovali srozumitelnost a přehlednost
formulářů a vyzkoušeli nové techniky sbírání dat (i elektronické vyplňování sčítacích on-line
formulářů na internetu). Samotné informace z dotazníků nebyly tehdy tím nejdůležitějším, výstupem
byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro letošní sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.
3) Bezpečnost sčítání lidu
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat je nejvyšší prioritou, kterou
ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu připravuje ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních
údajů, jehož specialisté se účastnili i přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně dalších právních
norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných
při sčítání.
Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi
s doručováním peněz i cenných zásilek i s manipulací s osobními údaji. Sběrná místa všech
formulářů jsou pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem. Vyplněné
papírové formuláře svezou speciální zabezpečená vozidla České pošty do zabezpečeného
meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího centra, s formuláři bude
nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou. Jakmile budou papírové formuláře
neskenovány (ofoceny do počítače), dojde před samotným zpracováním k jejich anonymizaci. To
v praxi znamená, že budou odstraněna všechna jména a rodná čísla. Po oskenování budou všechny
papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených objektech a budou skartovány
(znehodnoceny) specializovanou firmou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního
bezpečnostního úřadu. Ze zákona je ČSÚ povinen skartovat papírové formuláře do tří let, ale počítá
s tím, že tak učiní nejpozději do jednoho roku od rozhodného okamžiku sčítání. Naskenované a
anonymizované formuláře v elektronické podobě budou předány k trvalému uložení do Národního
archivu.
Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který
umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních
údajů a předávané informace jsou chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv třetí
strany. Pro elektronické vyplňování se přihlásíte pomocí kódu, který má každý na svém papírovém
formuláři.
4) Kde výsledky sčítání pomáhají
Hasičům poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého
materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký,
kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji
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pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů.
Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá
při operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje,
kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké jsou jejich domy a
z čeho jsou postaveny – tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu odolat.
Dopravní obslužnost - podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se
sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde
potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit.
Školy a školky – ze získaných dat lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích
letech školní či předškolní děti a kolik jich bude, jaká tedy bude nutná kapacita tříd ve školkách a
školách, kde bude potřeba školky otevírat a kde není vhodné škol(k)u zavřít.
Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších
sociálních zařízeních pro seniory i optimalizovat nabídku sociálních služeb pro seniory
(např. donášky obědů).
Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro
děti v České republice, aby byly vždy k dispozici, ale zbytečně se jimi neplýtvalo.
Nabídka a poptávka na pracovním trhu - podrobné informace např. usnadní firmám rozhodování,
kde otevřít pobočku či závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách
budou lidé potřebovat jejich služby, kde budou moci podnikat a jaký sortiment zboží lidé v dané
oblasti potřebují.
I Ministerstvo financí využívá data ze sčítání k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne
obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok na peníze.
Poprvé v historii se zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí, protože
na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí. Faktické bydliště je velmi důležitou informací
pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to,
zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických
zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost…Podle počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv
trvale hlášených) se také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu
silnic, apod.
Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map, které
ukazují, jaká část obyvatel je nebo může být zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak
připravují protihluková opatření a zároveň slouží jako podklad pro žádosti o dotace na protihluková
opatření.
I peníze a dotace z EU budou členským zemím nově přerozdělovány pouze podle výsledků
sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se může připravit
o desítky milionů eur z evropské pokladny. Evropská unie aktuálně zvažuje, že by podle výsledků
sčítání ve všech zemích EU přepočítala mandáty v Evropském parlamentu.
Výsledky sčítání lze také například využít při instalování nových telefonních automatů
v závislosti na hustotě obyvatel, záchytných parkovišť u větších měst, ke zpracování nových
energetických koncepcí či odhadu množství komunálního odpadu v obcích,…
Národnostní menšiny mohou využít výsledků sčítání k uplatnění svých práv. Otázka
na národnost je sice dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině
alespoň 10 % obyvatel, získávají například právo na vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit
výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na užívání jazyka národnostní
menšiny v úředním styku a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny
a další. Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem
při prosazování práv národnostních menšin v ČR.
Okrouhlecký list 2/2011

www.okrouhla.cz

okrouhleckylist@seznam.cz

8

5) Kdy a jak bude sčítání obyvatel probíhat
Od 26.února (do 20.dubna) je všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří
budou připraveni pomoci Vám se všemi dotazy:
Telefon: 800 87 97 02 v provozu denně 8 – 22 hod
Informace získáte i na webu www.scitani.cz či e-mailu: info@scitani.cz
Sčítací komisaři jsou povinni se na požádání prokázat speciálním průkazem s fotkou a svým OP a
nejsou oprávněni vstupovat do domu či bytu, pokud je k tomu sami nevyzvete (není to potřeba
k výkonu jejich úkolu). Jsou však připraveni všem s vyplňováním formulářů pomoci.
Právnické osoby budou kontaktovány prostřednictvím datových schránek.
Každý občan by měl již mít zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY, majitelé a uživatelé bytů žlutý
BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST (nejpozději
do 25. března)
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik (např. dítě narozené
před půlnocí se započítá, po půlnoci již ne).
Mezi 26.březnem a 14.dubnem se mají všechny vyplněné formuláře odevzdat sčítacímu komisaři
(v domluveném termínu), odeslat elektronicky či odevzdat na poště.
Formuláře vyplňujte pravdivě a zodpovědně, aby získané informace správně splnily svůj účel.
Na rozdíl od předchozího sčítání formuláře již neobsahují konkrétní dotazy na vybavení domácnosti
či finanční zajištění rodiny.
/mmt/

Kultura v naší obci
!! DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA OKROUHLÉ !!
V sobotu 26. března v 18h přivítáme v našem KD ochotnické divadlo z Boskovic s jejich
divadelním představením „TORNÁDO“.
Jedná se o světovou premiéru hořké komedie Roberta Thomase, v překladu Jana Cimického. Děj této
divadelní hry je o tom, jak v co nejkratším čase oženit svého nevlastního syna, zapřisáhlého starého
mládence, což je nezbytná podmínka k získání kolosálního dědictví.
Délka představení je cca 2 hodiny i s přestávkou, vstupné 50,- Kč.
!! NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE POBAVIT !!
/mmt/

Kultura „za humny”
Koncert Jiřího Zmožka - „UŽ MI, LÁSKO, NENÍ DVACET LET…“
ve čtvrtek 31. března 2011 v 19 hodin – zámecký skleník
Koncert Věry Špinarové - 15. dubna,.Kulturní dům Letovice (se skupinou Adama Pavlíka)
Poslední divadlo pro děti - „O KOUZELNÉ KULIČCE aneb JAK VOJTA K ŠIKOVNOSTI
PŘIŠEL…“ - neděle 3. dubna v 15h v zámeckém skleníku
Poslední představení letošní divadelní sezóny - „ BEZ PŘEDSUDKŮ “
ve pondělí 11. dubna v 19h v zámeckém skleníku
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček , Režie: Roman Štolpa
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Jarní taneční show – TANEČNÍ SVĚT
Pátek 8. dubna v 19h v zámeckém skleníku
Vystoupení všech tanečních skupin Tancini Clubu Boskovice a jejich hostů (Davídek Jackson,
Taneční škola z Prostějova,.. ).
Předprodej mimo MIS také v Tancini Clubu na tel.č.604848952
Závěr koncertní sezóny – HOUSLOVÝ RECITÁL JAROSLAVA SVĚCENÉHO
ve čtvrtek 27. dubna 2011 v h v zámeckém skleníku
Virtuóz představí na koncertě v Boskovicích i svou unikátní sbírku houslí!
Předprodej vstupenek na všechny akce v Městském Informačním Středisku Boskovice
(Masarykovo nám. - na radnici pod věží, v pracovní dny 8-16h), rezervace na tel.č. 516 488 677
Barokní árie, staroitalské písně – 6. května v18h – sál zámku Boskovice, vstupné dobrovolné účinkují: zpěv - Rula Machačová, housle - Zdeněk Kotouček, host Natalie Kulina, doprovod Lydia a
Sergej Golubkovi. Koncert z děl Händela, Vivaldiho, Glücka, aj. moderuje Michaela Vymazalová.
Koncert Ivy Bittové a Čikori – 3. června, nádvoří zámku Lysice
Koncert Pavel Haas Quartet – 10. června v 19.30 hod – sál zámku Boskovice
Koncert Boni Pueri… – 16. června, evangelický kostel Boskovice
Koncert skupiny NO NAME – 23. června, Kulturní dům Letovice
Zahájení Promenádní sezóny – 26. června park u zámeckého skleníku, hrají dechovky z okolí
Kino Panorama Boskovice – přímé přenosy z metropolitní opery New York :
sobota 9. dubna 2011 v 18:45
LE COMTE ORY (G. Rossini)
sobota 23. dubna 2011 v 18:45
CAPRICCIO (R. Strauss)-účinkuje: Renée Fleming
sobota 30. dubna 2011 v 18:45
IL TROVATORE (G. Verdi)
sobota 14. května 2011 v 17:45
DIE WALKÜRE (R. Wagner) – Nová inscenace
Kurz flamenca
- sobota 2. dubna 14.00 - 17.00, zámecký skleník (vede Pavel Lhotský, taneční mistr, pedagog a
choreograf)
Přijďte všichni, kdo máte rádi španělské rytmy, tanec přispívá k pevnému a ladnému držení těla a
zlepšuje nejen naši kondici, ale i náladu. Není nutná účast v páru ani předchozí taneční průprava, stačí
pouze výdrž, chuť k tanci, smysl pro rytmus a radost z pohybu. S sebou: širší podpatky, pohodlné
oblečení – nejlépe delší volná sukně. Vstupné: 150 Kč (v ceně vstupenky malé občerstvení a nápoj).
Přihlášky předem (je nutný minimální počet zájemců) na adresu: KZMB, Mgr. Reiblová Taťána,
kpt. Jaroše 15, Boskovice, email: kultura@boskovice.cz, tel. 739 515 210
VELEN a Borověnka slaví
Sobota 16. dubna 2011 Sokolovna Boskovice
Při příležitosti oslav 60.výročí založení folklórního souboru Velen a 20. výročí založení dětského
folklórního soboru Borověnka se zřizovatelé obrací na všechny bývalé členy obou souborů se
srdečným pozváním k účasti na výročních oslavách. Součásti oslav bude i výstava z historie obou
souborů a společenský večer s hudbou MIX Jaroslava Kolčavy.
/mmt/

Okrouhlecký list 2/2011

www.okrouhla.cz

okrouhleckylist@seznam.cz

10

Dění v Mateřské škole
Duben - noční spaní ve školce – odpolední program pro děti, večerní pohádka a
nocování do druhého dne
- "Fialový den"
Květen - „Kreslíme srdíčko pro Tebe, matičko“ – příprava slavnostního odpoledne,
vystoupení dětí, pohoštění a dárečky pro maminky k svátku matek
- "Broučkový den"
Červen - „Všechny děti svátek mají, celý den si spolu hrají“ – sportovní dopoledne
spojené s opékáním párků na školní zahradě a hledáním pokladu
- „Pohádkové putování za Večerníčkem"
- rozloučení s předškoláky (dárečky, pohoštění pro děti i rodiče)
- společný výlet rodičů s dětmi
Zápis dětí do MŠ
na příští školní rok proběhne 18.5.2011. Přednost mají děti, které do konce roku 2011 dovrší 3 let
(tzn. narozeny nejpozději k 31.12.2008), s sebou rodný list dítěte. Případné umístění mladších dětí
bude možné zvážit až na začátku roku 2011 podle kapacitních možností školky
Bližší informace budou vyhlášeny a vyvěšeny v MŠ či obchodě.
/Jaroslava Kovářová/
Okrouhlecký kulturák ovládly masky
V sobotu 26. února se konal na Okrouhlé tradiční Maškarní-valentýnský ples, který
pořádala místní MŠ. Masek se tu sešlo nepočítaně - k vidění tu byla ukázka z filmu „Účastníci
zájezdu“ nebo klasická pohádka „O veliké řepě“ v netradičním podání, přišel Ferda Mravenec
se svými přáteli či Bob a Bobek s kloboukem a svojí rozcvičkou. Ples navštívily i národy z dalekých
zemí - pod jevištěm si postavili svoji základnu indiáni a vykouřili dýmku míru, Arabové si roztáhli
svůj kobereček a až z dálného Orientu přicestovaly Gejši s Číňanem. Mohli jste se zde setkat
s Ozzákem či kapelou Kiss, s Drákulou i Ceasarem, občerstvit jste se pak mohli U Voblud. O skvělou
hudbu se postarala skupina Melody z Mostkovic u Prostějova a večer zpestřila břišní tanečnice
Basima.
Každý kdo odcházel z tohoto plesu si odnesl nejen malý dárek, a někteří i roztomilou
opičku, ale i plno nezapomenutelných zážitků a dobrý pocit z vydařené akce. Fotky z plesu najdete
ve vývěsce u obchodu či na webu obce.
/Hana Novotná/

Sport
Stolní tenis
Okrouhlá B OS III. (okresní soutěž)
Výsledky nadstavbové části o postup do OS II.
Okrouhlá B - Boskovice D 11:7, Okr B - Olešnice B 11:7, Kunštát D - Okrouhlá B 10:8.
Okrouhlá B si zajistila postup do OS II.
Okrouhlá A OS I.
Výsledky nadstavbové části:
Okrouhlá A - Vysočany D 15:3, Okrouhlá A - Bořitov B 12:6, Okrouhlá A - Lhota Rapotina A 14:4,
Kuničky A - Okrouhlá A 3:15, Okrouhlá A - Voděrady C 9:9.
Také Okrouhlá A si zajistila postup do OP IV (okresní přebor).
/rt/
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Horská kola - Český pohár
Již 21. sezóna nejvyššího českého seriálu horských kol - Českého poháru MTB - Český
pohár horských kol XCO 2011 bude sestávat z těchto závodů :
4. závod - 18.6. 2011 Pec pod Sněžkou (C2)
MČR - 16.7. 2011 Teplice
5. závod - 17.9. 2011 Jablonec nad Nisou (C2)

1. závod - 16.4. 2011 Okrouhlá
2. závod - 14.5. 2011 Aš (C2)
3. závod - 11.6. 2011 Plzeň (C2)

Protože hned 1. závod se pojede u nás, na Okrouhlé, prosíme i letos všechny milovníky bicyklů o
pomoc při zajištění zdárného průběhu závodů a štědré sponzory o dárky pro vítěze. V předloňském roce jsme
sklidili velkou pochvalu a doufám, že i letos u nás budou všichni spokojeni. A závodníkům z naší obce přejeme
hodně sil i štěstí ve všech závodech, aby se v silné republikové konkurenci umístili přinejmenším tak dobře, jako
předloni.
/mmt

Horská kola - Pohár Drahanské vrchoviny - termíny závodů:
neděle
sobota

17. dubna
30. dubna

- Bořitov
- Valchov

(MTB časovka do vrchu „Valchovský kameňák”)

sobota
sobota
sobota

7. května
4. června
25. června

- Buková
- Protivanov
- Velenov / Suchý

sobota
sobota
sobota
neděle
neděle

2. července
9.července
23. července
7. srpna
21. srpna

- Březová nad Svitavou
- Okrouhlá
- Valchov
- Kořenec
- Benešov - finále

/sh/

Cvičení v KD
Cvičí se každé úterý od 19,00 do 20,00 pod vedením p. Ilony Dokoupilové.
Cvičení není náročné, může přijít kdokoli, vítaní jsou i muži. Pokud bude zájem, chtěly bychom v příštím roce
cvičit dvakrát týdně. Rády také poznáme nové styly cvičení, proto se obracíme na Vás s prosbou možného
zajištění cvičitelky na jógu, pilates, apod.
/kd/

Zprávy z Malé kopané

Joma-shop Liga v malé kopané - jaro 2011

1. kolo - 9.4.2011 - AC Okrouhlá x KANAP Karolín
7. kolo - 21.5.2011 - AC Okrouhlá x FC Kvasar Č. Hora
2. kolo - 17.4.2011 - FC PIVRNEC D. Lhota x AC Okrouhlá 8. kolo - 28.5.2011 - AC Kozárov x AC Okrouhlá
3. kolo - 23.4.2011 - AC Okrouhlá x FC Microtex Lomnice
9. kolo - 4.6.2011 - AC Okrouhlá x FC NOBICA Bce
4. kolo - 30.4.2011 - SADROS Boskovice x AC Okrouhlá
10. kolo - 12.6.2011 - TJ Sokol Rozhraní x AC Okrouhlá
5. kolo - 7.5.2011 - AC Okrouhlá x DKS KOPEČEK Rájec 11. kolo - 18.6.2011 - AC Okrouhlá x TJ OREL Bce
6. kolo - 14.5.2011 - ARTÉZIA Štěchov x AC Okrouhlá

/pk/

Brněnský běžecký pohár - výsledky
Radostice - 22.1.2011
Starší žáci:
Junioři:
Muži veteráni I:

Tlamka Michal (11.)
Vojtěch Grün (4.)
Gustav Grün (9.)

Kanice - 5.2.2011
Starší žáci:
Dorostenci:
Junioři:
Juniorky:
Muži veteráni I:

Tlamka Michal (6.)
Konečný Petr (5.)
Vojtěch Grün (3.)
Tlamková Tereza (2.)
Gustav Grün (9.)

Ráječko - 19.2.2011
Starší žáci:
Dorostenci:
Dorostenky:
Junioři:
Juniorky:
Junioři:
Muži veteráni I:

Tlamka Michal (12.), Konečný Jan (13.)
Konečný Petr (2.)
Parolková Markéta (5.)
Vojtěch Grün (3.)
Tlamková Tereza (3.)
Vojtěch Grün (3.)
Gustav Grün (12.)

/gg/

Gratulace na závěr
Na plese sportovců dne 5.března byly v boskovickém zámeckém skleníku opět vyhlášeny
výsledky ankety Nejlepší sportovec, družstvo a trenér za rok 2010. Také v letošním roce mezi
oceněnými sportovci byla naše Anička Tlamková, za své výborné výsledky v plavání a mistrovský
titul ve své věkové kategorii. I my se dodatečně přidáváme s gratulací a přejeme mnoho úspěchů ve
sportu i osobním životě.
/mmt/
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Květinová soutěž
Soutěž „Rozkvetlá Okrouhlá“ vstupuje do svého 3.ročníku. I letos se těším na záplavu
barev v okolí Vašich obydlí a doufám, že k nám všem bude tentokrát počasí vstřícnější. Jak jsem
slíbila, v letošním roce budeme posuzovat vaše snažení ve 3 kategoriích:
1. předzahrádka na jaře – jarní a velikonoční výzdoba oken, dveří a záhonků před domy
2. výsadba květin v truhlících na oknech a balkonech – letní výsadba do truhlíků a nádob
3. nejhezčí předzahrádka – kreativní úprava záhonů před domy
Přeji všem pěstitelům hodně zdaru a věřím, že i letos se nám povede vytvořit kolem sebe příjemné
prostředí.
/mmt/

Důležité informace
Pohotovostní služba
Dětská lékařská služba první pomoci,
pracovní doba: So, Ne, svátek
8.00-20.00
Všeobecná lékařská služba první pomoci, pracovní doba: všední dny
17.00-22.00,
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 346 / 283
So, Ne, svátek
8.00-20.00
Zubní pohotovost
Úrazová nemocnici Brno
pracovní doba: všední dny:
17.00-7.00
Ponávka 6, tel.: 545 538 111
So, Ne, svátek:
0.00-24.00
Boskovicko
pracovní doba: So, Ne, svátek:
8.00-12.00
Duben
2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
25.4.
30.4.
Květen
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.
Červen
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.

MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Kutlíková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Padalík

Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 474 369
516 494 380
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 453 997
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263

MUDr. Paděrová
MUDr. Pernicová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Šumberová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MDDr. Bedáňová
MUDr. Bočková

Šebetov, 117
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Lysice, Komenského 429
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 465 452
516 494 138
516 477 319
604 760 665
516 472 227
516 467 313
516 474 018
516 456 109
516 462 203

MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Kubínová

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

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

Okrouhlecký list 2/2011

www.okrouhla.cz

okrouhleckylist@seznam.cz

13

Pro lepší náladu
"Miláčku, řekni mi aspoň dvě slova, která nás navždycky spojí."
„Jsem těhotná."
INZERÁTY:
Vyměním stan, jedenkrát použitý, za dětský kočárek !!
ZN.: Ihned !!!
Hledá se pes. Má jenom tři nohy.
Zvláštní znamení: Když čůrá tak padá !!!

„...Stárnu. Včera jsem v tramvaji
flirtovat s jednou dívkou..., konečně se na
mě usmála...,
pak vstala a nabídla mi místo
k sezení..."

Jarní podvečer v parku, na lavičce se objímá mladá dvojice zdatných matikářů...
Děvče se ptá chlapce: "Myslíš na to, na co já?"
"To víš, že ano, miláčku..." odpoví mládenec.
„A kolik ti to vyšlo?"

/sh/

Naše společenská kronika
Významné životní jubileum v druhém čtvrtletí oslaví tito naši spoluobčané:
Vaněrková Anna
Malachová Věra
Přikryl Ladislav
Tlamka Pavel
Kejíková Cecílie
Čapková Marie
Tlamka Alois

č.p. 118
č.p. 184
č.p. 127
č.p. 55
č.p. 122
č.p. 143
č.p. 4

Čapka Oldřich
Krejčíř Alois
Kocmanová Jindřiška
Horáková Adéla
Minxová Anna
Kissová Magdalena
Ševčíková Eliška

č.p. 19
č.p. 57
č.p. 138
č.p. 96
č.p. 10
č.p. 95
č.p. 1

GRATULUJEME !!!
Nové přírůstky do řad našich dětí:
David Grepl

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

Děkujeme HJ za milá slova na adresu naší redakce, která jsme obdrželi koncem loňského roku na
náš mail. Naší snahou je Vás včas informovat o dění v obci, zajímavých sportovních i kulturních
akcích v okolí, pobavit i poučit. I díky Vašim návrhům můžeme být stále lepší a obec krásnější.
/redrada/
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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