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Motto :
„ Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,… “

Vážení spoluobčané,
Paní Zima se sice letos rozhodla pěkně nás potrápit, nicméně
jarní svátky se kvapem blíží a s jejich příchodem se Vám do rukou dostává
i letošní druhé číslo Okrouhleckého listu. A hned v úvodu bychom Vám všem chtěli popřát

příjemné prožití velikonočních svátků !!!

Velikonoce jsou svátky pohyblivé a od nich se odvíjejí i ostatní svátky. Velikonoční
neděle je nejbližší nedělí po prvním jarním úplňku, tedy po úplňku po 21.3. (letos bude měsíc v
úplňku 30.3. ve 4,27 h).
Stejně jako Vánoce i Velikonoce mají předchůdce v pohanských slavnostech. Lidé se radovali z
jarního slunovratu a rašící přírody, začínaly zemědělské práce. Symbolem se stalo vejce jako příslib
budoucnosti, plodnosti, úrodnosti, zárodek nového života i vzkříšení (dávala se do hrobu k
mrtvému), nikde začátek ani konec, nahoře ani dole – stejně jako na vesmírných tělesech.
V předjaří se ze vsi vynášela Morana-smrtka, vládkyně zimy, a přinášelo se „líto“- opentlená
mladá břízka, symbol jara již z doby starých Slovanů. I židovský svátek pesach -„ušetření, přejití“ –
památka vysvobození Židů z egyptského zajetí, se odpradávna slaví přibližně ve stejnou dobu.
Křesťané pak mají Velikonoce spojené s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista o Velké noci
(ze soboty na neděli). Život zvítězil nad smrtí, jaro nad zimou - ať tak či onak, velikonoční svátky se
doufám v našich domácnostech zabydlely a přestože dnešní hektická doba jarnímu zklidnění moc
nepřeje a na lidové tradice často nezbývá mnoho času, zkusme se alespoň na chvíli přenést do časů
našich babiček a o některých zvycích si přečíst.
Sobotním průvodem maškarád po dědině a pondělním pochováním basy uprostřed února začala
čtyřicetidenní doba postní (v kostele barva fialová). Přísný půst měl zřejmě i racionální důvod –
zásoby se koncem zimy tenčily a takto vydržely déle. Týkal se však pouze dospělých, kteří měli
dosyta jíst jen 1x denně a ne pokrmy z masa, nedělí se půst netýkal. Od Popeleční středy by se neměly
konat žádné plesy, radovánky a svatby, a měli bychom se v klidu připravovat na Velikonoce –
největší křesťanské svátky roku. Dříve doba intenzivních příprav na přijetí křtu.
pokračování na str. 3
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny:
středa, pátek
18.00 - 20.00 hodin ( zimní období )

19.00 - 21.00 hodin ( letní období )

Změna zimního na letní čas!
Nezapomeňte si posunout hodiny o 1 hodinu dopředu! V noci ze soboty 27.3. na neděli
28.3. se posune čas ze 2,00 na 3,00 hod.
/mmt/
Informace z veřejného zasedání 23.3.2010
! schválen závěrečný účet obce za rok 2009, výsledky inventarizace a kontroly ze SSZ, spisový
a skartační řád, výsledky hospodaření MŠ
! schválena rozpočtová opatření
! schválen peněžní dar 5000,- Kč na zakoupení speciálních zdravotních pomůcek pro postiženou
dívenku z Valchova (sbírka probíhá v okolních obcích i školách)
!o přijímání dětí do MŠ budou rozhodovat s ředitelkou školy i 2 zástupci obce (P. Chlup, M. Tichá)
! přestupková řízení budou za nás i v letošním roce provádět na MÚ v Boskovicích
!schválen dlouhodobý bezplatný pronájem výletiště SDH (k zajištění oprav, dobudování areálu, ...)
!žádosti o dotace pro tento rok na: dokončení rekonstrukce kříže u zvonice, opravu veřejného
osvětlení v obci (výměna starých svítidel za úspornější), dokončení zpevněné plochy u KD,
vybavení hasičské výjezdní jednotky, zaměstnance na veřejně prospěšné práce
!práce na opravách splaškové kanalizace by mohly začít již ve 3. čtvrtletí tohoto roku. V rámci této
velké akce dojde nejen k povinnému napojení všech! domácností a výměně vpustí v silnicích, ale
hlavně k rekonstrukci některých nevyhovujících částí kanalizace v obci a výměně části
vodovodního řádu v ulici k Melkovu. Na zasedání bylo rozhodnuto pozvat v nejbližší době
odborníky, aby všem majitelům dotčených pozemků ještě jednou důkladně objasnili plánované
činnosti na jejich pozemcích a vysvětlili některé nejasnosti ve smlouvách.
! Změna č.2 Územního plánu obce byla dopracována a postoupena k dalšímu schvalování
! ve 2. čtvrtletí budou mimo jiné probíhat také úpravy zeleně v obci, údržba a výsadba v lese a
další jednání na odkup pozemků pro stavební účely
! připomínáme, že ve dnech 28.-29.5. proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

! Na veřejném zasedání byl zastupiteli za SDH vznesen návrh na zvýšení počtu zastupitelů v
obecním zastupitelstvu pro další volební období na 15 členů, aby mohla být ustavena 5-ti členná
obecní rada. Její pravomoci najdete v Zákoně o obcích a v dalším čísle našich novin. Protože se jedná
o závažnou změnu, o které nechceme rozhodovat bez rozmyslu a přípravy, očekáváme také Vaše
připomínky a názory. Obraťte se, prosím, na své zastupitele, kteří Vám rádi na Vaše případné dotazy
odpovědí a vyslechnou Vaše názory, aby mohli v této věci zodpovědně rozhodnout.
/mmt/
Informace o změně jízdních řádů ČESKÝCH DRAH
Od 7.3.2010 platí nové jízdní řády. Úpravy se týkají i trati Boskovice - Skalice n.S. Aby byla
zajištěna návaznost na většinu spojů ze Skalice, byly některé přípoje z Boskovic uspíšeny nebo
přidány, proto věnujte změnám pozornost. Jízdní řády a jejich změny budou uveřejněny na
webových stránkách společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. na www.idsjmk.cz , nebo na vlakovém
nádraží v Boskovicích.
/mmt/
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Nepotřebujete vyměnit řidičák?
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. 12. 2010! Na MÚ Boskovice, pracoviště na nám.9.května, si s sebou přineste: doklad
totožnosti (OP, pas), fotografii 3,5 x 4,5cm a starý řidičský průkaz. Povinná výměna průkazů je
bezplatná, nový bude vydán nejpozději do 20dnů (za poplatek 500,- do 5 dnů). Více informací na
www.vymentesiridicak.cz nebo www.mdcr.cz .
/mmt/
Odpady

F
Pravděpodobně již v týdnu po velikonocích započne sběr tetrapaků. Papírové kartony od
džusů, mléka a mléčných výrobků vypláchněte a sešlápněte, uzávěry můžete ponechat nebo dát
do kontejneru na plasty. V pátek ráno nechte tašku či pytel s kartony u domovních dveří a během
dopoledne je zaměstnanci obce odvezou (den bude ještě upřesněn rozhlasem). Po zkušební době
bude případně zakoupen speciální kontejner.
F
V sobotu po velikonocích (10.4.) bude v dopoledních hodinách otevřena sběrna surovin.
F
V první polovině května proběhne opět sběr nebezpečného odpadu. Můžete přinést
veškeré nefunkční elektrospotřebiče v neporušeném stavu!, autobaterie, obaly od barev, baterie,
nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje, ředidla a barvy, léky, kyseliny, lepidla, zářivky,
pneumatiky, apod. Termín bude upřesněn místním rozhlasem.
/mmt/
Návštěva z Českého rozhlasu Brno
Živé vstupy z naší obce do svého vysílání připravuje ČR Brno v rámci projektu Moravská
rodina. Okrouhlá bude jednou z obcí, které se této akce účastní. Cílem je posluchače informovat o
místopisu, historii a zajímavostech z dané lokality. Od 5.4. do 25.6. budou probíhat živé vstupy
postupně z 20 obcí jihomoravského a zlínského kraje, z naší obce dne 9.6.2010 .
Harmonogram živých vstupů je následující (časy jsou orientační):
8:20, 10:15, 12:10, 14:30, 16:10, 18:10.
Jen pro informaci dodáváme, že ČR Brno naladíte na frekvenci 106,5 FM.
/sh/

Velikonoce
Jednotlivé postní neděle rozdělovaly dlouhou dobu půstu a dostaly názvy podle dodržovaných
obyčejů. První neděle po Popeleční středě se nazývá Pučálka (jedla se pučálka-naklíčený hrách,
opečený na másle a podávaný se solí a pepřem či s medem a rozinkami, v Praze ji prodávaly báby
pučálnice) nebo Liščí (pečené preclíky s mákem rozvěsily mámy dětem po větvích v zahradě jako
dárky od lišky), také Pytlová nebo Černá (podle černého nebo chudého oblečení z pytloviny). Druhá
neděle je Pražná (pražilo se nedozrálé obilí na polévku), třetí Kýchavná (konaly se mše na
odvrácení moru; lidé věřili, že kýcháním a přáním „Pozdrav Tě Pán Bůh“ se ochrání před nemocemi,
hojně proto šňupali tabák) někde též Sazometná (velké vymetání všeho druhu). Družebná či
Růžová neděle půlila dobu půstu, mládež se mohla radovat při menší taneční zábavě, byl to čas
oficiálních námluv, návštěvy ženicha s družbou v domě nevěsty, děvčata dávala svým vyvoleným
koláče „družbance“. Pátá neděle - Smrtná (vynášení smrtky). Poslední neděle před Velikonocemi se
nazývá Květná (Pašijová). Při mši se zpívají pašije a světí kočičky (pučící větvičky jív), které v
našich krajích nahradily palmové ratolesti, jimiž vítali lidé Ježíše přijíždějícího do Jeruzaléma
(následující rok na Popeleční středu se kočičky pálí a jejich popel slouží ke znamenání křížem na čele
věřících). Každý musí sníst 3 kočičky proti bolení v krku, snítky se dávaly pro ochranu za trám
stavení i chléva, do každého pole.
Poslední dny před Velikonocemi, Pašijový či Svatý týden, mají také své názvy – Modré pondělí,
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Velikonoce
Žluté či Šedivé Úterý, Škaredá či Sazometná středa (uklízelo se a smýčilo, nesmělo se mračit,
škaredit, jako Jidáš na Krista, pak by se mračilo každou středu v roce, pekly se jidáše /oblíbené pečivo
z kynutého těsta - několik pramenů těsta se splétá do různých tvarů, symbolizují provaz, na kterém se
podle legendy oběsil zrádce Jidáš/), Zelený čtvrtek (kněz obléká zelené roucho, jedla se polévka z
jarních bylinek či kopřivový špenát a jidáše pomazané medem, které měly zaručit zdraví a ochranu
před uštknutím hadem a jedovatým štípnutím hmyzem, vhozené do studny ji ochránily před
vyschnutím; naposledy zvoní zvony – „odlétají do Říma“ – přitom se má cinkat mincemi, aby se vás
peníze držely, tlouci v moždíři, aby obtížný hmyz opustil stavení a třást stromy, aby daly hojně
ovoce). Velký pátek - den přísného postu a smutku (nesmělo se prát a hýbat se zemí na památku
Ježíšovy smrti, otvíraly se poklady, lidé se měli omýt proudící vodou, aby si zajistili pevné zdraví,
nitě v ten den upředené a vetkané do prádla měly ochrannou moc před zlými silami, na prahy chlévů
se má položit drn či písek, aby byl dobytek chráněn před čarodějnicemi), Bílá sobota (podle bílého
oblečení novokřtěnců, vyhasínal starý oheň v kamnech a od kostela se přinášel nový, posvěcený,
ohořelé poleno se dávalo za trám, aby ochránilo stavení před požárem, končí půst).
Na Boží hod velikonoční se v kostele světily pokrmy a doma z nich chystal první vydatný oběd –
mazance, vařená vejce, nádivka a kůzlečí pečínka. Vejce se v postu nesměla jíst, v tento den je
hospodář rozdělil na tolik dílů, kolik bylo stolovníků. Každý, kdo svůj dílek snědl, věřil, že vždy
nalezne cestu domů, pokud si vzpomene, s kým jedl velikonoční vajíčko. Dával je i do brázd na poli,
aby si zaručil hojnou úrodu. Velikonoční pondělí je den radosti a uvolnění, mládenci obcházeli s
pomlázkou děvčata a přenášeli na ně životodárnou sílu. Velikonoční doba trvá ještě dalších 7 týdnů a
končí Slavností Seslání Ducha Svatého.
Symboly Velikonoc:
Pomlázka – odvozená od slova „pomladit“; tradice vyšlehat o Velikonočním pondělí ženy a
dívky je ryze česká, pro okolní svět málo pochopitelná, nicméně velmi stará - první zmínky jsou již ze
14.století. Pomlázkou se rozumí svazek spletených vrbových proutků. Každé šlehnutí pomlázky
znamená pro dívky jistotu, že jim po celý rok nebude chybět elán, energie, budou zdravé, veselé a
pilné. Vdaným má vyhnat zlý jazyk. V historii šlehal hospodář čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se
brzy otelila, a stromky, aby se probudily k další úrodě. Oblévačka studenou vodou, užívaná místo
pomlázky v některých regionech jižní Moravy, má mít obdobný efekt.
Velikonoční beránek – symbol již z pohanských dob, kdy v celém středozemí převládalo
pastevectví, v hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena „Božího stáda“, i židovský
Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náručí. Jde o židovský obětní pokrm na
poděkování za záchranu (pesach), jeho krev zachránila izraelity od smrti. Pro křesťany nevinný, čistý
a poslušný Beránek boží je Ježíš, který se sám stal obětovaným beránkem a svou krev dal na ochranu
všech (pasch). Jako obřadní pokrm je u nás znám již od středověku, dříve jen jehněčí maso, dnes
hlavně jako sladké pečivo. Zdobíval okna stavení, na hřbetě křížek z jívy, na krku barevné stužky.
Velikonoční vajíčka – podle legendy prosil kdysi Ježíš se svatým Petrem jednu hospodyni o
kousek chleba. Protože neměla ani drobeček, sebrala jediné vejce a upekla je v popelu. Po odchodu
poutníků chtěla smést skořápky - a ty byly zlaté. Od té doby dávala všem pocestným vejce, žádné
však se již ve zlato neproměnilo. Vejce pak rozdávala v den výročí návštěvy obou pocestných. Slovo
kraslice – používané pro vyfouklá vajíčka (výdumky) nesouvisí se slovem krása, ale pochází od
slova „krasnyj“ - červený.
Velikonoční zajíčci – symbol plodnosti, čistoty, štěstí i pomíjivosti života již z doby
starověkého Egypta a antického Řecka. V bibli ho najdeme mezi svořeními „maličkými na Zemi a
moudřejšími nad mudrce“, měl pravděpodobně symbolizovat chudé, skromné a pokorné.
Řehtačky, klapačky,… – sloužily k měření času místo ztichlých zvonů
/mmt/
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Informace ze sportu
Hurá na kola!
Příznivci cyklistiky zajisté již netrpělivě vyhlížejí sluneční paprsky, aby mohli vyrazit se svými
koly do terénu. Letos již po deváté proběhne i v naší obci jeden ze závodů Poháru Drahanské
vrchoviny. Závody v našem okolí se staly již nedílnou součástí života všech, kteří si rádi zajezdí a
zazávodí na horských kolech, neboli „profíci si u nás potrénují a amatérští jezdci mají skvělou
příležitost zasoutěžit si“.
9. ročník Merida-Delikomat-GRENA Cupu posviští letos podle tohoto scénáře:
18.4. Bořitov
(zároveň 1. závod ARTÉZIA Orel MTB cupu)
24.4. Valchovský kameňák (není součástí MDG cupu)
8.5. Benešov
29.5. Okrouhlá
(jede se jako přebor JmK včetně závodu štafet)
19.6. Suchý-Velenov
26.6. Protivanov

3.7. Březová !!! zřejmě změna termínu na 10.-11.7. !!!
24.7. Valchov
14.8. Drahany - MTB maraton
(není součástí MDG cupu)
15.8. Drahany (Neděle)
28.8. Kořenec
4.9. Buková - finále

Všechny ostatní potřebné informace o závodech, vyhodnocení i fotogalerii z předchozích
ročníků, komentáře, … najdete na www.drahany.xf.cz.
/mmt/
A ještě jednou sport!
Pokud alespoň zběžně prohlížíte letáky, jimiž se nám každý den plní poštovní schránky, jistě jste
nepřehlédli zprávy v regionálním tisku o předávání cen nejlepším sportovcům Boskovic za uplynulý
rok. Výsledky výběrové komise i hlasování veřejnosti bylo zveřejněno 27.2.2010 na Plese sportovců
v boskovickém skleníku.
Mezi 5 oceněnými jednotlivci (bez upřesnění pořadí) byla také naše Anna Tlamková, o které ve
spojitosti se sportovními úspěchy slyšíme velmi často. Dosahuje jich hned v několika sportovních
disciplínách, ale letošního významného ocenění se jí dostalo za úspěchy v plavání (plavecký oddíl při
DDM Boskovice). Mezi oceněnými byla i její trenérka, Mgr.Světlana Hrdličková. Přejeme Aničce
mnoho dalších úspěchů ve sportu i při studiu a k získanému ocenění gratulujeme.
Diplomy a dary předávali oceněným Jaromíra Vítková, místostarostka města, a Pavel Vlach,
tajemník MěÚ Boskovicích.
/mmt/
Dvě perličky nakonec
Závodů českého poháru XC MTB v naší obci se minulý rok zúčastnili mimo jiných také dva
významní čeští sportovci - čtyřnásobný mistr republiky Zdeněk Štybar se stal letos i celkovým
vítězem Světového poháru v cyklokrosu a Tomáš Paprska je nejnovějším juniorským mistrem světa
v cyklokrosu (a prvními Čechy v historii těchto soutěží). U nás ve svých kategoriích oba skončili na
2. místě.
Naše obec byla i pro letošní rok zařazena do seriálu závodů Brněnského běžeckého poháru a na
Mikuláše se u nás zřejmě opět poběží velký závod. Věříme, že letos bude počasí příznivější a
závodníci k nám dorazí v hojném počtu.
/mmt/
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Informace “od hasičů”
Hasiči se připravují na možné povodně
S blížícím se oteplením a rychle tajícím sněhem se i hasiči v Okrouhlé připravují na možné
záplavy či lokální povodně. Prvořadým úkolem bylo zkontrolovat akceschopnost všech vozidel. V
naší jednotce pravidelně probíhají velké zkoušky techniky a vybraných prostředků dle předem
stanoveného plánu na konci každého měsíce. Mimo tuto kontrolu ale byla provedena i mimořádná
kontrola vozidel a všech agregátů, které by bylo možno v nejbližších dnech využít. Taktéž došlo k
dovybavení vozidel některými věcnými prostředky, ne tak často využívanými během ostatního
zásahového roku. Dopravní automobil byl navíc vybaven plovoucím čerpadlem a nově pořízeným
elektrickým kalovým čerpadlem, které nebylo ještě u „ostrého“ zásahu nasazeno a které nám pořídila
obec před koncem roku.
Můžeme tedy zaručit, že jsme připraveni našim spoluobčanům pomoci v případě nouze,
například při čerpání vody ze sklepů a garáží, při čistění zanesených studní, čistění po zimě
zanesených kanálů a kanálových vpustí, ale i na žádost starosty např. očistit obecní komunikace od
naplavené zeminy z polí, atd. Pro případ povodní, které se mohou týkat chatové oblasti Melkov,
máme taktéž připravenu zásobu protipovodňových pytlů.
Být dobře připraven znamená půl úspěchu při zásahu.
Více informací o dění u hasičů na Okrouhlé Vám pravidelně přinášíme na internetových stránkách
www.hasiciokrouhla.estranky.cz .
/imt/

Tipy na akce nejen v Boskovicích
Divadlo pro nejmenší v boskovickém skleníku - neděle 11.4. v 15,00 - představení Divadla Julie
Jurištové Obušku z pytle ven - vstupné děti 50,-/dospělí 60,-/rodinné 150,-Kč.
MANÉŽ Bolka Polívky - televizní natáčení pořadu s hostem M. Lasicou a mnoha dalšími proběhne
16. dubna 2010 v 19.30 a 17. dubna 2010 v 16.30 a 19.30 ve sportovní hale na ul. Vodova v Brně.
Cena vstupenky: 300 Kč, kontakt: A. Žilíková 739 174 589, e-mail: dbp.provoz@seznam.cz.
Ještě do 26.dubna 2010 můžete navštívit výstavu „Svaté obrázky – poutě a putování“ v Muzeu
Boskovicka na ulici Hradní (rezidence). Otevřeno út - pá 9–17h, so-ne 13–17 h
Westernové městečko otevírá 1.5.2010 v 10,00 hodin opět své brány milovníkům Divokého
západu. V květnu a červnu bude pro veřejnost otevřeno pouze o víkendech a státních svátcích. Dny v
týdnu jsou vyhrazeny pro školní výlety a firemní akce. Můžete se těšit na spoustu atrakcí, zábavných
programů a country bálů - více informací naleznete na www.westernove-mestecko.cz.
Zahájení turistické sezóny ve westernu aneb Vítání jara proběhne 10.dubna v 10 hod. Na celý den
je připraven bohatý program a hry a soutěže pro děti. Proběhne také křest turistických novin Vítejte
na Boskovicku 2010 a nové turistické mapy Boskovicko 1:25 000, náhled na www.mapy.1188.cz.
Kino Panorama – přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku
1.5. Gioacchino Rosini – „Armida“
Plavecký bazén : aktuální provozní doba na www.sluzbyboskovice.cz
Okrouhlecký list 2/2010

www.okrouhla.cz

okrouhleckylist@seznam.cz

6

V neděli 23. května v 19,00 do boskovické sokolovny zavítá Divadlo Járy Cimrmana s
představením „Záskok„. Cena vstupenek 330,- a 300,-Kč, předprodej vstupenek v MIS Boskovice
(rezervace na tel.č. 516488677, 516453253), případně u p. Mileny Tiché v č.p. 58.
Arboretum Šmelcovna letos již zahájilo svůj provoz, otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. K vidění
jsou rostliny a stromy nejen z našeho klimatického pásma, ale i exotické byliny a dřeviny. Děti potěší
pohádkové bytosti Vítězslavy Klimtové i zookoutek se zakrslými hospodářskými zvířaty. Tematické
akce v nejbližším období: cibuloviny 9.-18.dubna, rododendrony 14.-23. května, irisy(kosatce) 1.-6.
června. Většinu rostlin a ostatních produktů pro pěstitele si můžete zakoupit v jejich zahradním
centru denně 9,30-16,30h
/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
3.4.
4.4.
5.4.
10.4.
11.4.
17.4.
18.4.
24.4.
25.4.
Květen
1.5.
2.5.
8.5.
9.5.
15.5.
16.5.
22.5.
23.5.
29.5.
30.5.
Červen
5.6.
6.6.
12.6.
13.6.
19.6.
20.6.
26.6.
27.6.

MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová
MUDr. Kutlíková
MUDr. Loskot
MUDr. Šumberová
MUDr. Mikulášková
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Pernicová

Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Lysice, Komenského 492
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 491 263
516 472 460
516 453 997
516 471 210
516 472 227
516 474 488
516 491 263
516 465 452
516 494 138

MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Šumberová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Bočková
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný

Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Lysice, Komenského 429
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Lidická 8

516 477 319
604 760 665
516 472 227
516 467 313
516 474 018
516 462 203
516 474 310
516 494 204
516 453 998
516 456 109

MUDr. Jaklová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová
MUDr. Kutlíková
MUDr. Loskot

Boskovice, Smetanova 24
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197

516 454 046
516 474 369
516 494 380
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 453 997
516 471 210

/sh/
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Akce u nás
28.3. Děti ze ZŠ v Benešově zvou na divadelní představení pohádky Vyměněná princezna
- KD v Okrouhlé - od 15.00 hod - vstupné 20,- Kč (děti v doprovodu rodičů mají vstupné zdarma)
22.5. Taneční zábava - KD - hraje skupina Tamdem - od 21.00 hod
29.5. Závody horských kol - 9. ročník Merida-Delikomat-GRENA Cupu (přebor JmK & závod štafet)
9.6. Moravská rodina - živé vstupy z naší obce v rádiu Český rozhlas Brno
30.5. Dětský den - Hřiště za KD - od 14.00 hod
27.6. Memoriál B. Andrlíka - Výletiště U Pazderny - od 13.00 hod
/sh/
Život v Mateřské škole
duben - hasičský den - požární poplach v MŠ a prohlídka požární techniky
květen - puntíkovaný den
- Kreslíme srdíčko pro Tebe, matičko - příprava slavnostního odpoledne s vystoupením,
pohoštěním a dárečky pro maminky ke dni matek
červen - Všechny děti svátek mají, celý den si spolu hrají - sportovní odpoledne spojené
s opékáním párků na školní zahradě
- Jahodová víla v lese překvapení pro nás nese - cesta lesem za jahodovou vílou, po cestě
plnění pohádkových úkolů
- rozloučení s předškoláky - s pohoštěním pro všechny a dárky pro odcházející děti
- společný výlet pro rodiče a děti
/jk/
Ohlédnutí za akcemi z minulém období
Letošní ostatky se opravdu vydařily. Jsme moc rádi, že přesun průvodu maškarád na sobotu
nijak nenarušil pondělní tradici pochovávání basy, neboť v sále KD se večer sešlo přes 400 lidí. A
velmi nás těší, že tradice udržovaná jen v naší obci, každoročně přiláká i mnoho návštěvníků z
širokého okolí. Děkujeme tímto všem pořadatelům a účinkujícím za zpestření zimního období.
I jubilejní 10. ročník Okrouhleckého esa byl vydařený. Přivítal rekordních 70 hráčů nejen
z okolí, ale i z Brna, Olomouce a jiných částí jihomoravského a severomoravského kraje. Mezi
nejúspěšnější se z naší obce letos probojoval pan Richard Vaněrek, který obsadil 11.místo.
/ bk/

Naše společenská kronika
Zřejmě tiskařský šotek způsobil, že nám ze společenské kroniky minulého čísla zmizeli
někteří oslavenci. Tímto se omlouváme paní Františce Ševčíkové a panu Karlu Ševčíovi
z č.p. 35 a dodatečně přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Významné životní jubileum v druhém čtvrtletí oslaví tito naši spoluobčané:
Svěráková Ludmila, č.p. 113
Konečná Jarmila, č.p. 112
Kejíková Cecilie, č.p. 122
Tichá Věra, č.p. 41
Zavadilová Marie, č.p. 32

Čapka Oldřich, č.p. 19
Polák Miroslav, č.p. 114
Minxová Anna, č.p. 10
Tlamka Petr, č.p. 111
GRATULUJEME !!!

/sh/
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