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Motto:
„Život člověka je jako železo. Když je používáš,
opotřebovává se, a když je nepoužíváš, zničí je rez.“
Cato
S nadcházejícím se podzimem a koncem roku se začínáme zklidňovat,
odpočívat, bilancovat,… Obdrželi jsme zajímavý dopis a tak Vám dnes na
uvítanou předkládáme záznam vzpomínek určitě zajímavý nejen pro pamětníky…
Zakládání Jednotného zemědělského družstva v obci Okrouhlá
Při zahájení zimního semestru školního roku 1957/1958 dostala skupina deseti studentů
5. ročníku oboru geodézie a kartografie na Vojenské technické akademii (VTA) v Brně (v níž jsem
byl i já) úkol zabezpečit v rámci povinné odborné praxe zeměměřické práce pro nově vznikající
Jednotná zemědělská družstva v okrese Boskovice. Byl to úkol pro nás z několika důvodů dosti
obtížný. Studium katastrální problematiky bylo vzhledem k zaměření studia na VTA pouze
okrajovou záležitostí a neabsolvovali jsme k tomu dříve žádná praktická cvičení. A navíc šlo
o historicky zcela unikátní problematiku spojenou se zakládáním zemědělských družstev. Rovněž
proto se o této akci zmiňuji podrobněji.
Plnění úkolu bylo zahájeno počátkem září 1957. Nejdříve jsme navštívili okresní středisko
geodézie v Boskovicích. Zde byl každý student pověřen řešením problematiky jedné obce – na mne
připadla obec Okrouhlá. Převzali jsme katastrální mapy příslušných obcí a obdrželi pouze stručné
ústní pokyny k úkolům, které máme plnit. Vše mělo vycházet z požadavků a potřeb vznikajících
družstev v rámci platných, ale nám neznámých stanov.
Po příjezdu do obce Okrouhlá jsem navštívil Místní národní výbor, kde jsem se dozvěděl, že
družstvo ještě založeno není, což bylo v rozporu s tím, co nám řekli na okrese. Teprve se připravovala
na příští týden ustavující schůze. Tato situace mi vlastně vyhovovala, protože jsem potřeboval určitý
čas k aktualizaci alespoň nejdůležitějších prvků obsahu katastrálních map, které nebyly delší dobu
aktualizovány. Šlo o podhorskou oblast s velmi rozdrobeným pozemkovým vlastnictvím. Při šetření
v terénu jsem proto zároveň zjišťoval reálnou možnost spojit stávající pozemky do větších celkůhonů, vhodných ke společnému strojovému obdělávání.
S využitím výsledků tohoto šetření v terénu jsem zpracoval zvětšenou a trochu
zjednodušenou mapu celého katastru obce, na níž byly vyznačeny plochy vhodné ke spojení
drobných parcel do honů a plochy ostatní. Plochy mimo vyznačené hony měly být určeny k výměně
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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
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční v pátek 12.10.2012
v 14-22hod a v sobotu 13.10.2012 v 8 - 14 hod v zasedací místnosti OÚ.
S sebou občanský průkaz.

!

!
!
!
!

Vybráno z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) a z jednání rady obce (RO)
ve 3. čtvrtletí:
ZO schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Změna spočívá v promítnutí zákona č.174/2012Sb. na výši poplatku – od příštího roku bude
poplatek činit 500,-Kč za každou osobu s trvalým pobytem na území naší obce a jeden
rekreační objekt v k.ú. obce Okrouhlá.
ZO schválilo účelový finanční příspěvek 20.000,-Kč Základní škole Benešov na zlepšení
výuky žáků, který je určen na zakoupení barevné tiskárny, scanneru, výukových programů na
PC a pracovních materiálů pro projekty dětí.
chystají se projekty na opravu sportovišť za KD, jejich případná realizace souvisí se získáním
finančních dotací.
nově bylo zjednáno úrazové a odpovědnostní pojištění zásahové jednotky
informace o průběhu stavebních prací v obci v samostatném příspěvku
/mmt/

Informace o stavební činnosti v obci
Výstavba nových rodinných domů:
V současné době jsou již téměř dokončeny stavební práce ke zřízení nových inženýrských
sítí v rámci I. etapy výstavby RD v lokalitě k Melkovu. Byla dokončena pokládka vedení obou
kanalizačních řádů, rozvod pitné vody a plynu. Zatím nemohlo dojít ke kompletnímu připojení
na hlavní řády inženýrských sítí v obci, jelikož se v místě napojení nachází stará přečerpávací stanice
hloubkové splaškové kanalizace. Ta by měla být v nejbližších dnech odstraněna v rámci spuštění
nově vybudované přečerpávací stanice v rámci projektu Dyje II.
K odstranění staré stanice dojde po provedení napojení a spuštění
dodávky elektrické energie do nové stanice společností E.ON ČR.
Společnost E.ON ČR přistoupila na veřejnoprávní
smlouvu o provedení stavby vedení NN, kterou bude realizovat
Energetika Boskovice, s.r.o., a bylo přislíbeno, že do jednoho
měsíce by měl být vytvořen rozvod NN pro I. etapu výstavby RD.
Na posledním zasedání rady obce Okrouhlá byla schválena
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plánovací smlouva ve vztahu k výstavbě nových RD a nic nebude příslušným stavebníkům bránit
zahájit výstavbu svých příbytků. Z důvodu předpokládaného poškození krytu komunikace v nové
obytné ulici, včetně příslušných stavebních prvků, rozhodlo vedení obce, že dokončovací práce na
komunikaci budou provedeny až po zhotovení hrubých stavebních prací na většině RD z I. etapy, aby
se předešlo poškození již zhotoveného uličního prostoru, jak tomu bylo v minulosti.
Projekt Dyje II:
V rámci předmětného projektu je zhotovena většina výkopových prací a pokládka
příslušných nových inženýrských sítí. Zbývá dokončit vodovod a hloubkovou kanalizaci k místní
zvonici. Vzhledem k tomu, že nastává časový skluz oproti harmonogramu prací, upozornilo vedení
obce na tuto skutečnost zástupce zhotovitele – Dopravní stavby Brno, který uvedl, že zpoždění
nastává z důvodu skalnatého podloží a průtahu v napojení nové přečerpávací stanice ze strany
E.ON ČR.
Začátkem září bylo provedeno zapravení výkopové rýhy
za rodinnými domy od č.p. 53 k č.p. 67 v nejnutnější míře.
V budoucnu je plánováno dokončení zpevnění v celé šíři této
komunikace asfaltovým postřikem s drobnou kamennou drtí
z hlediska zvýšení její únosnosti a soudržnosti. Rovněž byla
zahájena pokládka silničních obrubníků v trase před výše
uvedenými rodinnými domy dle projektu vypracovaného a
financovaného z projektu Dyje II. Pokládka finální vrstvy
komunikace by měla být provedena do začátku měsíce listopadu.
Pokud však nebudou příznivé klimatické podmínky, bude
z rozhodnutí vedení OÚ a stavební komise pokládka na základě
předběžné dohody přesunuta do následujícího roku, především
z důvodu vytvoření kvalitního díla s dlouhodobou užitnou
hodnotou a efektivního zhodnocení finančních prostředků
z rozpočtu obce v rámci opčního práva zmíněného projektu.
Vzhledem k tomu, že došlo k poškození silničních obrub i levostranného chodníku ve směru
od osady Melkov bude požadována na vrub zhotovitele výměna obrub a krytu předmětného
chodníku. Z výše uvedeného vyplývá zpoždění oproti stanovenému harmonogramu a tudíž
k odsunutí pokládky živice až na příští rok. Kontrolami provedenými na místě staveniště byly
zjištěny závažné poruchy a nedostatky ve stávající dešťové kanalizaci. Rada obce rozhodla
o zbudování pásové vpusti při výjezdu z obce a jejím napojení na kanalizační systém vybudovaný
v rámci nové výstavby RD v lokalitě k Melkovu. Na doporučení stavební komise po posouzení
stávajícího stavu, z důvodu nevhodných sklonových poměrů (převážně opačný sklon komunikace) a
rovněž k eliminaci možných škod při intenzivních srážkách i zklidnění silničního provozu ve vztahu
k bezpečnosti, je v záměru v návaznosti na pásovou vpusť vybudovat ochranně – zpomalovací práh.
Což není v rozporu s doporučením při stavebním dozoru – zhotovení koncové části komunikace
financovaného z rozpočtu obce ze zámkové dlažby, a je to i v souladu se současnými trendy výstavby
ve vztahu k finanční efektivitě a dlouholeté účelnosti.
Oprava chodníků v obci:
V návaznosti na provedení opravy povrchu průjezdní komunikace (silnice III. třídy) přes
naši obec byly zahájeny opravy stávajících chodníků ve vztahu k niveletě silničních obrub
lemujících příslušnou komunikaci. Toto je prováděno pracovníky na VPP pod záštitou obecního
úřadu a rovněž i nemalou částí z iniciativy našich spoluobčanů, za což jim chceme veřejně
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poděkovat. Je u srdce hřející, že se i v dnešní uspěchané době
najdou jednotlivci, kteří zvelebují estetickou stránku
veřejného prostoru a přispívají tím ke zvýšení bezpečnosti
všech chodců.
Jako zatím poslední část byla dokončena oprava
chodníku a veřejné plochy před prodejnou potravin. Na
základě jednání vedení obce se podařilo zajistit
spolufinancování zmíněného úseku z jedné poloviny
z finančních prostředků družstva COOP Jednota Boskovice. Do zimního období je ještě v plánu
provedení opravy v úseku od nového dřevěného kříže u Slepánků po odbočku vedoucí do areálu ZD
Skály. V příštím roce budou opravy dle finančních možností pokračovat dalšími úseky.
Ostatní:
Na základě požadavků občanů je v současnosti z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti
místní komunikace od č.p.184 k č.p.194 zpracováván projekt výstavby koncového obratiště
u rodinného domu Sedlákových v ulici u Pazderny. Na základě rozměrové korekce ze strany stavební
komise a souhlasu majitele p. Luboše Horáka je předpoklad, že předmětná stavba bude sloužit
ke spokojenosti našich spoluobčanů.
Rovněž se intenzivně pracuje na projektu tlakování vrchní části vodovodního řádu v naší
obci (projednávání jednotlivých stupňů stavebního řízení, spolufinancování svazkem, převzetí
investorství a v neposlední řadě čerpání dotačního titulu z rozpočtu Jmk). Vedení obce se snaží
reagovat a v co možná nejkratším čase vyřešit problém s tlakem pitné vody v horní části obce, který je
znám již dlouhá léta.
Dále se účastníme na jednání v projektu nového přivaděče pitné vody ve směru od obce
Vratíkov, jenž by měl v budoucnosti eliminovat případný nedostatek vody v letním období
při poklesu hladiny spodní vody ve stávajících vrtech a též v důsledku nárůstu spotřeby v souvislosti
s výstavbou v naší obci.
Na závěr informuji o možnosti zasílání podnětů spoluobčanů ve vztahu ke stavební činnosti
v obci a k realizaci nových projektů na základě Vašich potřeb na e-mail Obecního úřadu Okrouhlá
nebo osobním sdělením na OÚ.
/J. Tichý/

Informace od hasičů
Zásah hasičů - likvidace nebezpečného hmyzu
V sobotu 1.září 2012 byla jednotka SDH Okrouhlá současně
s jednotkou z Boskovic vyslána na likvidaci nebezpečného hmyzu
v obci Okrouhlá. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o velké vosí hnízdo
v garáži rodinného domu. Na místě byl přítomen majitel, který již utržil
několik žihadel. Jednotka se vybavila prostředky na likvidaci hmyzu a
nebezpečný agresivní hmyz zlikvidovala. Po té se vrátila na svoji základnu.
Zásahu se zúčastnilo 5 hasičů z JSDH Okrouhlá s technickým automobilem.
/imt/
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... pokračování z 1. strany
pozemků pro ty občany, kteří nebudou chtít vstoupit do družstva a mají parcely v honech, a
pro přidělení záhumenků pro členy družstva. Tuto mapu jsem pak předložil ustavující členské schůzi
a vysvětlil nutnost výměny pozemků pro ty občany, kteří nebudou členy družstva. Ustavující schůze
se zúčastnili nejen přihlášení členové družstva, ale i další zájemci. Bylo zvoleno představenstvo
družstva, se kterým jsem dále spolupracoval.
Po skončení schůze přišel za mnou stařík asi osmdesátiletý (jméno si nepamatuji), údajně
kronikář obce, ukázal mi mapu místního panství asi ze sedmnáctého století (?), a velmi se podivil, že
je stejná jakou jsem já nakreslil. Bylo to ale logické, protože v mém návrhu jsem doporučil zrušit
pouze meze menší, vytvořené v nedávné době, zatímco velké kamenité meze staré několik století,
nebylo možné bez narušení krajiny odstranit. Porovnáním těchto map bylo vlastně potvrzeno, že
moje hodnocení možností vytvořit větší pozemkové celky-hony bylo správné. Byl to ovšem též
zajímavý historický návrat, byť za zcela jiné společenské situace.
Po založení zemědělského družstva jsem si vyžádal seznam jeho členů, v katastrální
dokumentaci jsem vyhledal jejich pozemkové vlastnictví a podle jeho celkového součtu jsem
na katastrálních mapách vyznačil konkrétní velikost honů. Zároveň jsem vypsal do archů
pro výměnu pozemků údaje o vlastnících, kteří měli pozemky v honech a nebyli členy družstva.
Následovalo velmi obtížné a zdlouhavé jednání s těmito občany o konkrétní výměně (náhradě) jejich
pozemků. Samozřejmě nešlo o změnu vlastnictví pozemků – původní vlastnictví zůstalo ve všech
případech zachováno – měnilo se pouze užití pozemků.
Z objektivních důvodů však po vyčlenění honů s nejlepšími pozemky byla rovnocenná
náhrada v této podhorské oblasti jenom stěží možná. Proto podle ústních pokynů z okresu mohl být
rozdíl mezi velikostí pozemků v honu a velikostí náhradního pozemku až asi 20% a rozdíl v bonitě
půdy jedna až dvě třídy. Jednání s jednotlivými občany o výměně pozemků probíhala většinou
po večerech a nedělích za mojí přítomnosti, přítomnosti předsedy družstva a zástupce Národního
výboru, a jak jsem již poznamenal, byla velmi obtížná.
Výsledkem těchto jednání s jednotlivými občany byly nejen podepsané protokoly
o výměně pozemků, ale u některých občanů změna rozhodnutí v tom, že vstoupí raději do družstva.
Pro mne to znamenalo provést korekci návrhu honů, což se mnohokrát opakovalo. Po relativním
ustálení členské základny družstva a podepsaných protokolech o výměně pozemků jsem připravil
návrh záhumenků pro členy družstva. Po jeho schválení představenstvem jsem jej s jedním
pomocníkem z členů družstva vyznačil kolíky v terénu.
Když se asi po šesti týdnech intenzívní práce zdálo, že z mé strany jsou nejnaléhavější
problémy vyřešeny, dovolil jsem si (jako mladý ženáč) odjet v neděli za manželkou do Modřic u
Brna. V pondělí po návratu do Okrouhlé jsem však zjistil, že v neděli byla na něčí žádost svolána
členská schůze družstva, na které byla přednesena stížnost, že původně jim z okresu slibovali
dvojnásobně velké záhumenky, protože družstvo je v podhorské oblasti. Při mém ověřování situace
na okrese se však nikdo k těmto slibům nehlásil. Protože kolíky vytyčující záhumenky byly již
vytahány, musel jsem vše obnovit do původního stavu.
Při všech těch jednáních jsem byl v postavení pouhého technika (i když mne titulovali
navzdory mým výhradám „pane inženýre“) v uniformě vojáka, studenta VTA z Brna a příslušníka
Topografické služby. Neměl jsem právo něco nařizovat, mohl jsem pouze navrhovat možná
technická řešení a realizovat po technické stránce rozhodnutí představenstva družstva nebo vyšších
orgánů z okresu.
Ubytován jsem byl u jedné zemědělské rodiny a zpočátku jsem se stravoval v místní
hospodě. Po několika dnech jsem však stravování v hospodě, i když nerad, opustil a vyhýbal jsem se i
jakékoliv její další návštěvě. Důvodem byla skutečnost, že při každé návštěvě hospody domácí hosté
se okamžitě snažili různými způsoby mě pohostit. A ať to bylo motivováno jejich upřímnou
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pohostinností, nebo snahou si mě získat pro příznivější řešení jejich záležitostí při výměně pozemků
nebo přidělování záhumenků, v každém případě to u ostatních obyvatel obce vyvolávalo vzájemné
podezírání z protekce. Tomu jsem chtěl zabránit, a proto jsem přijal nabízenou možnost stravovat se
v rodině, u které jsem byl ubytován, i když to byla strava velmi skromná. Ne všichni kolegovéstudenti ve svých obcích k tomu takto přistupovali. A jak jsem se z různých rozhovorů později
dozvěděl, mělo to nepříznivý vliv nejen na důvěru občanů k nim, ale též na vzájemné vztahy mezi
občany.
Zvláštním problémem byla úprava hranice mezi sousedními obcemi. Měl jsem za úkol
zjistit parcely katastru obce Okrouhlá, které jsou ve vlastnictví občanů sousedních obcí. Podobný
úkol měli i ostatní kolegové naší studijní skupiny pro jiné obce okresu Boskovice. Na společných
schůzích zástupců Národních výborů a představenstev družstev sousedních obcí měly být tyto údaje
za naší přítomnosti vzájemně porovnány a podle zjištěného rozdílu dohodnuta nová hranice mezi
obcemi. I když bylo této problematice věnováno mnoho času, nepodařilo se ani v jednom případě
dovést jednání k úspěšnému závěru; jednání končila buď hádkou, nebo nabyla formy pouhé
zdvořilostní návštěvy. Vyplývalo to i z objektivní situace, protože hranice obce Okrouhlá prochází
převážně lesem a orná půda, která připadala v úvahu pro výměnu, tvoří pouze úzké koridory kolem
cest mezi obcemi.
S příchodem podzimu začalo představenstvo družstva připravovat osevní plán, který bylo
nutné z důvodů pokročilé doby začít realizovat v nejbližších dnech. Šlo hlavně o přípravu půdy
pod ozimy a setí ozimin. Tento plán však narušovalo – zřejmě záměrně, jak jsem situaci sledoval –
několik rodin, které nebyly členy družstva tím, že odmítaly sklidit již přezrálé plodiny ze svých polí
v honech. Byly to rodiny tzv. „familiantů“, u nichž hlavní příjem poskytovala práce v okolních
podnicích, nejčastěji v Boskovicích, a úroda z polí, na nichž pracovala část rodiny, byla pouze
doplňkem. Proto si mohli tito lidé dovolit i případnou ztrátu úrody. Vzniklou situaci těžce nesli
zejména členové družstva, kteří byli na výnosech ze zemědělské činnosti životně závislí. Po jejich
stížnostech na okrese dosáhli toho, že několika zaměstnaným „familiantům“ bylo pohroženo
propuštěním z práce, budou-li i nadále blokovat práci družstva. Situace se pak uklidnila a družstvo
s menšími problémy zahájilo první podzimní práce.
Koncem listopadu 1957 jsme byli z plnění tohoto úkolu odvoláni zpět na školu a vystřídali
nás studenti z Vysokého učení technického Brno. Jako nedořešený problém zůstávala již zmíněná
úprava hranic mezi obcemi, a především bylo nutné postupně řešit další problémy vyvolávané
změnami v členské základně družstva.
Od té doby jsem obec Okrouhlou nenavštívil – neměl jsem na tuto práci příjemné
vzpomínky. Ale jak se později ukázalo, nebyla to práce marná. Podle pozdějších televizních reportáží
jsem se dozvěděl, že družstvo pracuje úspěšně. Teprve v souvislosti se psaním osobních vzpomínek po více než padesáti letech - jsem se s využitím Internetu podíval na nejnovější fotomapu katastru
obce Okrouhlá a s uspokojením jsem zjistil, že hony se velmi podobají tomu, jak jsem je původně
navrhoval, a že ani politické změny po roce 1989 na nich nic podstatného nezměnily. Nikdo nám
tenkrát za odvedenou práci ani nepoděkoval.
Po návratu na školu jsme museli ve studiu mnohé dohánět. Studijní plán byl částečně
upraven a pokračovaly zameškané přednášky a zpracování ročníkových prací. Navzdory časové tísni
dopadly semestrální zkoušky dobře. Vše směřovalo k poslední, závěrečné fázi studia.
František Miklošík
Po přečtení zajímavého článku mi ihned vytanul na mysli nedávno získaný vtip, platný asi
v každé době …
Víte, co je paradox? Že této blbé době se bude za pár let říkat staré dobré časy.
/mmt/
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Dění v Mateřské škole
Slavnostní zahájení nového školního roku letos proběhlo ve dvou třídách za přítomnosti
p. starosty, místostarosty i novinářů z Boskovických novin. Poprvé v historii se může mateřská škola
pyšnit počtem 36 dětí. Mateřská škola v obci Okrouhlá byla otevřena 24. srpna 1959. Byla zřízena
v národní škole, která půjčila mateřské škole jednu třídu v přízemí a sociální zařízení. Dne 1. září
1959 byl zahájen její provoz a bylo zapsáno 28 dětí.
Další velkou událostí v dějinách obce bylo slavnostní otevření nově přebudované mateřské
školy, která byla slavnostně otevřena dne 3. června 1983 a bylo zahájeno vyučování v celodenní
mateřské škole. Zapsaných bylo 27 dětí. Na příští rok jsou tedy plánovány oslavy 30. výročí otevření
naší MŠ.
A v letošním roce díky odstěhování knihovny mohly vzniknout v mateřské škole další
prostory pro děti. Z tohoto důvodu jsme požádali o navýšení kapacity z 30 na 40 dětí a po schválení
příslušnými institucemi vznikla další, polodenní, třída pro 10 dětí. V současné době je mateřská škola
naplněna.
Během hlavních prázdnin probíhaly v MŠ stavební úpravy (nové okno v polodenní třídě),
drobné úpravy pro provoz a třída byla vymalována. Byl zakoupen nový koberec do hlavní třídy.
Dovybavení obou tříd novým nábytkem proběhne do konce roku po obdržení dotací z
grantu MAS Boskovicko.
Plán akcí na podzimní období:
- Podzimní skřítci dýňáčci - výroba skřítků společně s rodiči
- Výroba vánočních dekorací společně s rodiči
- Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem ve středu 5.12.2012 v 16 hod
- vystoupení dětí a Mikulášská nadílka u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu
- Betlémský příběh - vystoupení dětí pro rodiče i veřejnost
- Slavíme spolu Vánoce - vánoční nadílka pro děti
/J. Kovářová/

Sport
Plavání
Městské lázně Boskovice v provozu již od 15.9.2012.
Aktuální informace o otevírací době pro veřejnost najdete denně na stránkách
www.sluzbyboskovice.cz, na tel: 516452286 nebo 724696151 a na informační
tabuli na Městských lázních. Akce na říjen – děti do 10 let v doprovodu rodičů
mají každou neděli v době 9-11hodin vstup zdarma.
I nadále platí narozeninová akce - v den narozeni vstup zdarma.

Zimní stadion
Ledová plocha na zimním stadionu Boskovice v provozu již od 26.8.2012.
Otevřeno pro veřejnost obvykle: SO+NE 14-15,30hod, PO-PÁ 9-13,45hod, PÁ 19-20hod.
Přesný rozpis provozu na www.sluzbyboskovice.cz a na tel.č.: 516 452 193 nebo 606 796 56.
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Horská kola
Výsledky letošního ročníku cyklistických závodů o Pohár drahanské vrchoviny MTB
MERIDA – DELIKOMAT – BrouCZECH Cup 2012
Jako každoročně jsme měli zástupce v mnoha kategoriích. A jak se závodníci z naší obce v celkovém
pořadí umístili?
Odrážedla
Dívky do 6 let
Chlapci do 6 let
Dívky 10-12 let
Chlapci 10-12-let
Kadetky 15-16
Juniorky 17-18 let
Junioři 17-18 let

Vojtěch a Michal Přikrylovi
Barbora Tlamková
David Veselý
Marek Hock
Monika Konečná
Tomáš Tlamka
Anna Tlamková
Markéta Parolková
Petr Konečný

3.m
6.m
10.m
3.m
1.m
1.m
1.m
16.m

Blahopřejeme všem závodníkům k výborným výsledkům a děkujeme všem i
za reprezentaci naší obce. Pořadatelům děkujeme za zdárný průběh závodů na Okrouhlé.
/mmt/

Přehled akcí u nás
U
V sobotu 3.11.2012 se uskuteční autobusový zájezd z naší obce do Městského divadla
v Brně na proslulé muzikálové představení „Bídníci“ (Les Misérables). Odjezd autobusu ze spodní
zastávky v 16,30hod, začátek představení v 18,00hod.
Další zájezd se uskuteční opět v jarním období.
U
Vyhodnocení Květinové soutěže 2012 i 2011 proběhne v měsíci říjnu – výsledky
zveřejníme ve vánočním čísle, fotografie budou opět vystaveny ve vitríně u obchodu
Jednoty
U
Tradiční Drakiáda a Pohádkový les pro děti proběhnou v následujícím období - termín
bude upřesněn místním rozhlasem a na vývěskách po obci
U
Posezení pro seniory - Obecní úřad Okrouhlá pořádá v neděli 25.11. od 16.00 hodin
v restauraci BOBY tradiční večer pro důchodce. Součástí bude mimo jiné i vystoupení dětí
z mateřské školky, k tanci a poslechu je zajištěna hudba i občerstvení. Na kulturní večer, který se
stává tradiční formou poděkování našim seniorům za jejich práci pro obec, srdečně zvou pořadatelé.
U
Vánoční koncerty Holóbkova mozeka a Benešovská 12 proběhnou opět v předvánočním
čase – termíny budou upřesněny v následujícím čísle
U
Rozsvěcení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou a vystoupením dětí z MŠ se
uskuteční ve středu 5.12.2012 v 16 hod.
V pátek 14.9.2012 byl vztyčen nový dřevěný kříž v horní části obce (v zatáčce u zrcadla).
Starý byl sejmut z důvodu stáří a neopravitelnosti. Zhotovení nového se ujal p. Bohumil Andrlík.
Myslím si, že odvedl pěknou práci, za což mu patří poděkování. Vysvěcen byl 20. září.
ZŠ Benešov naplánovala na 12.-13.10.2012 sběr papíru a uzávěrů z plastových lahví.
Kontejner na Okrouhlé bude přistaven v pátek v 16-18 hod a v sobotu v 8-11hod před prodejnou
Jednoty. Dne 13.10. od 8 do 11 hod proběhne též burza vyřazených školních pomůcek a vybavení v
budově tělocvičny základní školy.
/mmt/
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Akce v okolí
8 1. - 22.10. - Podzimní Arboretum, Arboretum Šmelcovna, www.smelcovna.cz
8 7.10. - Burza - prodejní trhy na zámku Letovice, od 8 hod, starožitnosti, auto-moto, textil,
zvířectvo, trofeje, výrobky tradičních řemesel, více info na www.zamekletovice.cz
8 10.-19.10. - Výstava strašidel v Moravském kartografickém centru, Velké Opatovice, Kočovné
muzeum strašidel Plzeň zde vystavuje strašidla a pohádkové bytosti v životní i nadživotní
velikosti (vstupné: 25 Kč, kontakt: 516 410 700 , www.sluzby-velkeopatovice.cz)
8 13.10. „Rybářský den na Suchém - od 10 do 15 hod
8 13.10. - Seminář Energetická obrana, od 9 do 18 hod ve Velenově 83.
Vrátili jste se někdy odpočatí z příjemné dovolené a během jediného dne v práci jste byli
unavení, vystresovaní a všechen vnitřní klid zmizel? Způsobují to negativní energie vytvářené
lidmi v kanceláři. Energetická Sebeobrana učí, jak zůstat klidní, plní síly a lépe chránění. Zažili
jste někdy rozhovor s člověkem, po kterém jste byli naprosto vyčerpaní? Nebo máte zkušenost se
šikanováním na pracovišti, ve škole nebo v rodině?
Na Energetické Sebeobraně se naučíte, jak ochránit sebe nebo své blízké proti agresivním
psychickým útokům. Cena: 1.900,- Kč. Nejsou potřeba žádné předchozí znalosti
8 20.10. - Závody Agility – cross ve Western parku (za každého počasí), od 13 hod,
8 20.-22.10. - Regionální výstava ovoce a okrasných dřevin s doprovodným programem,
v Arboretu Šmelcovna, Boskovice. Informace a kontakt: tel.č. 602 383 944, www.smelcovna.cz
8 22.10. - Vzhůru ke hvězdám - pozorování oblohy hvězdářským dalekohledem s odborným
výkladem na hvězdárně na ZUŠ Boskovice (v případě deště nebo trvale zatažené oblohy bude
akce přesunuta na jiný termín) - od 19,30hod
8 23.10. - Beseda "Fantastické záhady" s Arnoštem Vašíčkem, autorem televizních seriálů
Ďáblova lest, Strážce duší, Planeta Záhad a řady knih o tajemnu - v 18hod v KD Letovice
8 26.-28.10. - Víkend Steaků, v Agrocentru Ohraada Vísky
8 27.10. - Multižánrový večer "Sami sobě", v Zámeckém skleníku Boskovice.
8 28.10. - zahájení výstavy s besedou s Dr. Martinů z Velehradu „Vzpomínky na kardinála
Špidlíka“ , Muzeum Boskovicka, ve 14hod
8 30.10. - cestovatelská beseda „Japonsko“ v kinosále kina Panorama Boskovice, v 17,30hod
8 31.10. - Halloween na zámku - akce pro děti, zámek Boskovice.
8 3.11. - Svatohubertské slavnosti, zámek Boskovice.
8 3.11. - Běh okolo přehrady Křetínky, start od sportovní haly v Letovicích, www.letovice.net
8 4.11. - Burza - prodejní trhy na zámku Letovice, od 8 hod; starožitnosti, auto-moto, textil,
zvířectvo, trofeje, výrobky tradičních řemesel,
8 10.11. - Martinské hody, v Agrocentru Ohrada Vísky
8 10.11. - Setkání harmonikářů, KD Olešnice
8 29.11. - 1.12. - Dny vánočních dekorací, výstava v Arboretu Šmelcovna, www.smelcovna.cz
8 30.11. - Věnečkování a adventní dekorace pro veřejnost, výstava v Arboretu Šmelcovna
8 prosinec - výstava "Vánoční zvyky" - v Muzeu Boskovicka
8 1.12. Vánoční řemeslný jarmark - náměstí v Kunštátě
8 1.-2.12. - Advent na zámku - prohlídky vánočního zámku Lysice, www.zameklysice.cz
8 2.12. - Rozsvěcení vánočního stromu, Masarykovo náměstí Boskovice
8 3.-18.12. - Tradiční výstava betlémů, KD Letovice
8 7.12. - Tradiční Vánoční jarmark, Masarykovo náměstí Boskovice
8 21.12. - Svícnování a vánoční dekorace pro veřejnost, výstava v Arboretu Šmelcovna Boskovice
/mmt/
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Kultura v Boskovicích a okolí
F Nabídka zájezdu na operní představení Národního divadla Brno - „Rusalka“ Antonína Dvořáka
v pátek 5. 10. - odjezd z Boskovic v cca 17.30 hodin (začátek představení v 19.00hod). Vstupné:
460 Kč plné, 322 Kč senioři, 230 Kč studenti, ZTP + doprava cca 120 Kč. Informace a přihlášky
na tel. 516 45 35 44.
V hlavních rolích účinkují přední sólisté Janáčkovy opery - Pavla Vykopalová (Rusalka),
Laura-Teresia Molnár (Ježibaba) a vynikající pěvci čeští i zahraniční.
F Kino Panorama připravuje na 4.10.2012 v 19hod přímý přenos z oslav 45.výročí existence
Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Během večera bude ve speciální verzi uvedena i jejich
hra "České nebe". Při prvním satelitním přenosu českého představení do kin se na plátně
odehraje několik překvapení, která pro diváky slibují nezapomenutelný zážitek. (vstupné 190 Kč)
F Talk show Dany Morávkové a Boba Klepla - 5.10. v 19hod v KD Letovice
F Koncert pěveckých sborů - 6.10. v 16hod v kostele sv. Prokopa Letovice
F Kytarový koncert - Štěpán Rak a Jan Matěj Rak, 9.10. 2012 v 19.30 h, Dělnický dům, Blansko
Náš nejnavštěvovanější kytarista, skladatel a virtuos světového jména se v letošním cyklu
kytarových koncertů představí publiku i se svým synem
F Koncert skupiny Kamelot - 12.10. v 19hod v KD Letovice
F Hudba pro děti na Ukrajině s Ladislavem Kerndlem, 13.10.2012 od 19 do 24hod v Zámeckém
skleníku Boskovice. Charitativní hudební večer s Ladislavem Kerndlem bude spojený s dražbou
fotografií z Ukrajiny. K tanci a poslechu hraje od 21h DUO E+M – Oldies hity. Předprodej
vstupenek v MIS Boskovice a v Oblastní charitě Blansko.
F Koncert Tango Milonguero & to nejlepší z argentinského tanga – dne 17.10. 2012 v 19h
v Zámeckém skleníku; účinkují: Pavla Jahodová - cello, Petr Zámečník - akordeon, Lukáš Krejčí perkuse, vicemistři ČR a Evropy Gabriela a Petr Nečasovi - tanec
F 27.10. od 15hod v Zámeckém skleníku Boskovice - Sami sobě IV: Nová naděje – multikulturní
akce zaměřená na místní talentované umělce – projekce filmů, hudební vystoupení, výstava
fotografií a grafik, apod.
F Koncert Ivan Hlas trio, 10.11.2012 v Zámeckém skleníku v Boskovicích
F Koncert Japonská klavírní perla Kyoko Asaka dne 12.11. 2012 v 19h v Zámeckém skleníku
F Divadelní představení pro děti - "Kocourek Modroočko" představí Divadlo Špílberg Brno 17.10. v 10hod v KD Letovice.
F Divadelní představení se Simonou Stašovou „Manželství po italsku“ (se Svatoplukem
Skopalem, aj.) nebo „Poslední ze žhavých milenců“ (s Petrem Nárožným), Listopad/ Prosinec.
Cena celého předplatného (3 představení) 1 000 Kč, studenti a senioři 850 Kč., předprodej v MIS,
Masarykovo náměstí 1, tel 516 48 86 77.
F Divadelní představení „Láska a párečky“ 28.11.2012 na Malé scéně stálého kina ve Velkých
Opatovicích. Komedie v podání známých pražských herců - hrají: Simona Postlerová nebo
Kateřina Janečková, Jan Revai, Ernesto Čekan nebo Juraj Bernát, Jarmil Škvrna, Karel Zima
(vstupné: 250 Kč, kontakt: 516 477 303, www.sluzby-velkeopatovice.cz)
F Koncert Jakuba Smolíka - 7.12. v 19hod v KD Letovice
F Koncert Věry Špinarové se skupinou A. Pavlíka, 8.12. v 19,30 h v Dělnickém domě v Blansku
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F Přímé přenosy z Metropolitní opery New York:
Sobota 13.10. 2012 v 18:45 hod - Gaetano Donizetti „L'elisir d'amore“ (Nápoj lásky)
Sobota 27.10. 2012 v 18:45 hod - Giuseppe Verdi „Otello“ (účinkuje Renée Fleming,…)
Sobota 10.11. 2012 v 18:45 hodin - Thomas Adès „The Tempest“ (Bouře)
Sobota 1.12. 2012 v 18:45 hodin - Wolfgang A. Mozart „La clemenza di Tito“ (Titus)
Sobota 8.12. 2012 v 18:45 hodin – G. Verdi „Un ballo in maschera“ (Maškarní ples)
Sobota 15.12. 2012 v 18:45 hodin - Giuseppe Verdi „Aida“

F Pohádkové předplatné 2012/2013:
Vždy v neděli od 15.00hod v Zámeckém skleníku Boskovice.
Vstupné: děti 80 Kč, doprovod 60 Kč, jednorázové rodinné vstupné 250 Kč (2 dospělí a 2
děti nebo 1 dospělý a 3 děti) – platí pouze při zakoupení v předprodeji! Předplatné celé sezóny lze
zakoupit v předprodeji v MIS Boskovice v pracovní dny, Masarykovo nám. 1, tel. 516 488 677, do
12.10. a na prvním představení : dítě 480 Kč, dospělý 360 Kč, rodinné 1700 Kč (2 dospělí + 2 děti
nebo 1 dospělý a 3 děti)
*
*
*
*
*
*
*

14. října 2012
„O kohoutkovi a slepičce“ - Malé divadélko Praha
18. listopadu 2012 „Králíci z klobouku“ - divadlo Špílberg
16. prosince 2012
„Případ ukradených Vánoc“ - Řád červených nosů
13. ledna 2013
„Barbucha“ - Divadlo Šus (podle Vladislava Vančury)
3. února 2013
„Loupežník a princezna Anka“ - Andromeda (na motivy J. Lady)
3. března 2013
„Dobrodružství hastrmana Tatrmana“ - divadlo Julie Jurištové
14. dubna 2013
„Zapeklitá pohádka“ - divadlo Tramtárie

/mmt/

Ostatní
8 BURZA v Mateřském centru Boskovice pouze podzimní a zimní oblečení
1.etapa: dětské oblečení do velikosti 86, obuv do velikosti 23, těhotenské oblečení, pomůcky na
kojení, sport.potřeby, hračky, kočárky a potřeby pro děti
výkup: 6. a 8.10.2012 v 9,00 – 17,00 hodin; 9.10.2012 9,00 – 12,00 hodin (pouze kočárky)
prodej: 10.10.2012 9,00 – 18,00 hodin
2.etapa: dětské oblečení od velikosti 92, obuv od velikosti 24, sportovní potřeby, hračky a
potřeby pro děti
výkup: 13. a 15.10.2012 9,00 – 17,00 hodin; 16.10.2012 9,00 – 12,00 hodin
prodej: 17.10.2012 9,00 – 18,00 hodin
8 Burza v DDM - proběhne v měsíci listopadu, přesný termín zatím není znám, aktuálně bude
vyvěšen v naší MŠ
8 Mateřské centrum Boskovice nabízí spoustu zajímavých aktivit pro nejmenší (od 1 roku) a
jejich rodiče, více informací na www.mcboskovice.webnode.cz nebo přímo v MC ve farním
dvoře.
8 Dům Dětí a Mládeže připravilo i na letošní školní rok mnho kroužků a všestranných aktivit
nejen pro děti od 5 let a mládež, ale i pro dospělé. Podrobná nabídka na www.ddmboskovice.cz.
8 Sportovní aktivity nabízí TJ Rytmus na www.tjrytmus.cz.
8 Železniční modelové kolejiště o ploše cca 27 m2 má v podkroví svého rodinného domku
pan Bačovský z Křetína. Po telefonické domluvě na tel.č.516 470 653 nebo 603 275 762 je
k vidění každou sobotu a neděli v měsíci od 14.00 do 18.00 hodin na adrese Mgr. František
Bačovský, Křetín 141, www.modelove-koleje.websnadno.cz.
8 Přibližně od měsíce listopadu, po vyřízení nezbytných formalit, již začne na Benešově fungovat
lékárna. V boční části OÚ bude možné zakoupit či vyzvednout na recept všechny běžně
používané léky a přípravky, mimo vyráběných na předpis.
/mmt/
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Křížovka pro volné chvíle
Tajenkou z minulého čísla byla:

prohlíží moje letošní vysvědčení

V minulé tajence jsme se loučili se školním rokem a nová tajenka nám připomíná, že již
začal školní rok nový:
Paní učitelka se ptá Pepíčka:
„Co nám můžeš povědět o vlaštovkách, Pepíčku?“
„Jsou to moudří ptáci - ….....dokončení v tajence.............!“
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prostředek na nádobí
anglicky jméno
nervový záškub
imitátor Zdeněk …
tkalcův nástroj
luštěnina
koupací nádoba
jméno filmové lvice
ženské jméno
značka obuvi
iniciály spisovatele Neffa
francovka
střelná zbraň
zimní sport
místo poslední olympiády
značka mixéru
projev koroze
mládě krávy
město v ČR
opak noci
60 kusů
pomůcka na šití
jméno zpěváka Střihavky
nepravdy
plátěné obydlí
nepožívat tekutiny
orgán sluchu
lyžařský ….
podzimní práce
Pat a ….
zabíjačková specialita
značka kosmetiky
počátek dne
okrouhleckylist@seznam.cz
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Důležité informace
Pohotovostní služba
pracovní doba:

So, Ne, svátek

8.00-20.00

Všeobecná lékařská služba první pomoci, pracovní doba:
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 346 / 283

všední dny
So, Ne, svátek

17.00-22.00,
8.00-20.00

Dětská lékařská služba první pomoci,

Zubní pohotovost
Úrazová nemocnice Brno
Ponávka 6, tel.: 545 538 111

pracovní doba:

všední dny:
So, Ne, svátek:

17.00-7.00
0.00-24.00

Boskovicko

pracovní doba:

So, Ne, svátek:

8.00-12.00

Říjen
6.10.
7.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.

Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 8
Letovice, A. Krejčího 1a
Kunštát, nám. ČSČK 38
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429

516 454 046
516 456 109
516 474 369
516 462 203
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460

Listopad
3.11. MUDr. Kutlíková
4.11. MUDr. Loskot
10.11. MUDr. Lukeš
11.11. MUDr. Mikulášková
17.11. MUDr. Padalík
18.11. MUDr. Paděrová
24.11. MUDr. Pernicová
25.11. MUDr. Sládek

Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Boskovice, Růžové nám. 16
Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 453 997
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263
516 465 452
774 177 804
516 477 319

Prosinec
1.12. MUDr. Srpová
2.12. MUDr. Šumberová
8.12. MUDr. Žilka
9.12. MUDr. Adamová
15.12. MDDr. Bedáňová
16.12. MUDr. Bočková
22.12. MUDr. Fenyk
23.12. MUDr. Grénarová
24.12. MUDr. Chatrná
25.12. MUDr. Chatrný
26.12. MUDr. Jaklová
29.12. MDDr. Jež Jan
30.12. MUDr. Chatrná

Letovice, J. Haška 12
Lysice, Komenského 429
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Lidická 10

604 760 665
516 472 227
516 467 313
516 474 018
516 453 998
516 462 203
516 474 310
774 710 550
537 021 289
516 456 109
516 454 046
516 456 109
537 021 289

Leden 2013
1.1.
MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

MUDr. Jaklová
MDDr. Jež Jan
MUDr. Kopáčková
MUDr. Bočková
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.

/sh/
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Pro lepší náladu
Tříčlenná rodinka jde do restaurace a tatínek tam objedná dvě piva. Čtyřletý
chlapeček se ho ptá: „ A co maminka, tati? Ta nedostane k pití nic?"
„Mám novou práci , starám se o počítačovou síť v NBÚ.”
„Hmm, a kolik ti platí?”
„Nic, zatím o tom nevědí.”
V paneláku přijde soused k sousedovi a říká:
„Zdravím sousede. promiňte, ale stala se mi taková nepříjemná věc. Víte, doma mi došel rum, a tak jsem se
přišel zeptat, jestli je ta porucha v celým baráku??”
Pepíček dostane za trest stokrát napsat: Nebudu tykat
paní učitelce. Druhý den ve škole se ho učitelka ptá:
„Pepíčku, proč jsi to napsal dvěstěkrát?”
A Pepíček na to: ”No, když já ti chtěl udělat radost...”

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Jan Kříž

č.p. 63
Yola Emma Ouzzane

č.p. 140

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky!!!
Do svazku manželského vstoupili:
Michaela Kovářová & Petr Martinek

GRATULUJEME !!!

Významné životní jubileum ve 3. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Přikrylová Marie
Čížková Ludmila
Horáková Ludmila
Zemánková Anna

č.p. 127
č.p. 63
č.p. 2
č.p. 172

Čapka Klement
Čapková Marie
Nováková Františka
Horáková Josefa

č.p. 78
č.p. 19
č.p. 125
č.p. 42

GRATULUJEME !!!

/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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