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Motto:
„Slova jsou jako listí na stromě - kde
je ho nejvíc, tam je nejmíň ovoce.“
Goethe ...

... proto letní číslo našeho listu přináší jen to nejdůležitější
z uplynulého a nadcházejícího období. Dětem začnou
brzy prázdniny, rodinám dovolené a slunce snad přinese
do našich srdcí a mysli světlo a radost.

Přejeme všem příjemné dny.
Takové dopisy otiskujeme rádi:
Vážený pane starosto, chtěli bychom touto cestou vyjádřit velký dík a uznání za nesmírně
profesionální a bleskový zásah, při hašení požáru našeho auta, ke kterému došlo 24.5.2014 kolem
13. hod., těsně za Vaší obcí Okrouhlá. Profesionalita, nesmírně vstřícný a lidský přístup celého sboru
zásahové jednotky dobrovolných hasičů Vaší obce, byl naprosto příkladný!!!! Byla nám v této,
pro nás jak jistě chápete, závažné situaci, věnována opravdu vzorná péče všech členů hasičské
jednotky, která tam zasahovala.
PRÁVEM JIM PATŘÍ NAŠE UZNÁMÍ A VELKÝ DÍK!!!!!
Rovněž by jsme chtěli nesmírně poděkovat panu Martinu Šamšulovi a panu Pavlu Chlupovi
za duchapřítomnost a prvotní hasičský zásah, díky kterému předešli daleko závažnějším a tragickým
následkům celé události.
I JIM PATŘÍ NAŠE VELKÉ UZNÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ !!!!!!
Také tímto děkujeme manželům Šamšulovým, Okrouhlá 193, kteří se nás ujali a starali se
o nás ve svém domě až do příjezdu odtahové služby. Byli bychom rádi, kdyby jste naše poděkování
všem zúčastněným zveřejnili. V dnešní době už není běžné, aby se lidé chovali takto vstřícně
a pracovali nad rámec svých povinností.
JEŠTĚ JEDNOU NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
OKROUHLÁ, panu CHLUPOVI a rodině ŠAMŠULOVÝCH, Okrouhlá 193.
Manželé MVDr. Jan Habrda, CSc. a Stella Habrdová, chalupáři z obce Kořenec
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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.
Termíny veřejných zasedání
Zastupitelstvo obce bude zasedat v současném složení letos ještě 2.9. Zveme širokou veřejnost.
Termín komunálních voleb
Prezident ČR vyhlásil termín komunálních voleb na 10.-11.10.2014.
Vandalismus
V naší obci se opět objevily případy vandalismu, a to zejména poškozování zahrad a plenění úrody.
Žádám všechny rodiče, aby upozornili na případnou protizákonnost jednání své děti. Přece není
potřeba si dělat naschvály mezi sebou a ničit dobré sousedské vztahy.
MUDr. Albert oznamuje, že ve dnech 30. 6.-10. 7.2014 nebude z důvodu dovolené ordinovat.
Přímo na Benešově ho bude v dopoledních hodinách zastupovat MUDr. Lick, ale pouze v úterky a
čtvrtky (tj. 1., 3., 8. a 10. 7.). Z tohoto důvodu bude i v lékárně provoz zajištěn jen v ÚT a ČT od 7
do 13 hod.
/bš/
Informace o dění v obci:
 Finanční dary AC Okrouhlá, SDH Okrouhlá a farnosti Benešov
 Po vyjádření příslušných orgánů se může dobudovat obratiště na konci komunikace v dolní ulici
 Na jednání zástupců obce s vedením VAS bylo rozhodnuto o zahájení prací na tlakování vody v
horní části obce. Svazek připraví smlouvy o financování, přepočítává se rozpočet a jaká bude
naše spoluúčast (menší část), protože došlo k pozastavení financování z kraje. Následně bude
pro schválení rozpočtového opatření k tomuto dílu svoláno mimořádné jednání zastupitelstva
obce. Tlakování vody bude dokončeno již v letošním roce.
 Následně se počítá s rekonstrukcí komunikací v této části obce.
 Správa silnic nemohla včas začít sekat příkopy u silnic, protože neměla v platnosti smlouvy po
výběrových řízeních. Dnes už je vše v pořádku…
 Proběhlo vyhodnocení veřejné zakázky na „Sportovní hřiště pro malé fotbalisty, hasiče, běžce a
mládež v Okrouhlé“. Vítěznou nabídku podala firma PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54
Otnice.
 Bylo prodáno staré vozidlo SDH a zakoupeno nové (viz článek od hasičů)
 Průběžně se provádí údržba lesa, sečení trávy v obci, úklid obecních ploch, …
 Došlo k úpravě terénu v okolí božích muk u Kejíkových, které bude ještě ve vhodném termínu
osázeno
/mmt/
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Pravidla pro napouštění bazénů
Máte doma bazén, nastaly první teplé dny a Vy zvažujete, že je ten správný čas bazén
napustit, vodu ohřát a věnovat se těm pravým letním radovánkám?
Uvědomte si před napouštěním, že:
1. stejný nápad má v tyto dny i množství Vašich sousedů.
Na malé obci je kapacita vodojemu asi 50 m3 (v případě našeho je to 150 m3). Váš bazén průměru 3,5
m a hloubky 1 m má objem 9,6 m3. Když se začne napouštět takových bazénů několik naráz a ještě
k tomu v době vrcholícího odběru z vodovodu, může dojít k velkým problémům s dodávkou vody
do nemovitostí v obci.
2. při plném otevření ventilu na vodovodní přípojce dojde k zrychlení pohybu vody v potrubí
vodovodu i v potrubí Vaší přípojky.
V potrubí jsou usazené inkrusty, drobný nezávadný zákal atd., při zrychlení proudění může dojít
k rozvíření zakalení vody nejen v právě napuštěném bazéně, ale i v potrubí vodovodu, což bude
nepříjemné nejen pro Vás, ale i pro Vaše sousedy.
Jak napustit bazén a nezpůsobit problémy?
1. Pokud máte pochybnosti a nevíte, zda lze napouštět, zeptejte se. Na Váš dotaz Vám poradí
pracovníci jednotlivých provozů vodovodů, popř. dispečer – viz sekce „kontakty“ na stránkách
www.vodarenska.cz.
2. Bazén lze napustit nejen z Vaší vodovodní přípojky, lze navézt v krajním případě i autocisternou.
Kontakt na pracovníka, který zajistí cisternu, je opět na jednotlivých provozech VAS,
popř. v mimopracovní době u dispečera. Cisterna slouží prioritně pro nouzové zásobování, její
použití pro napouštění bazénů vychází z možností provozu vodovodů.
3. Zvolte ten správný čas pro napouštění. Nejlepší den pro napouštění z vodovodu je ten, kdy není
teplé počasí. Nejlépe ve všední dny mimo svátky, soboty a neděle. Tímto opatřením je menší
pravděpodobnost, že stejný nápad uskuteční více majitelů bazénů. Denní doba je nejvhodnější mimo
odběrovou špičku, tedy mezi 21:00 – 05:00 hodinou.
4. Zvolte ten správný postup napouštění. Pokud jste si objednali autocisternu, je vše jasné. Pokud
napouštíte z vodovodu pro veřejnou potřebu, otevřete kohoutek pouze částečně, nedojde tak
k zakalení, poklesu tlaku ve vodovodní síti atd. Pokud možno, napouštějte bazén postupně více dní
vždy přes noc.
/pk/
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Starostův sloupek
Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o hospodaření obce s finančními prostředky
utrženými za prodej lesních pozemků
Obec Okrouhlá v minulých letech vlastnila lesní pozemky, o které se staralo
Středomoravské lesní družstvo Niva ( SLD Niva), jehož jsme byli podílníky – náš majetek činil 2/39
(= 5,13 %) z celkové plochy.
SLD Niva dlouhodobě sklízelo kritiku za špatné hospodaření a jeho zisky klesaly. Objevilo
se několik zájemců o odkoupení lesních pozemků, ale koupě vždy ztroskotala na tom, že neměli
zaručeno získání nadpoloviční většiny podílů lesních pozemků a dosažení tak majority (většiny).
Ta by novému majiteli zajistila právo rozhodovat. Jednotlivé obce byly několikrát osloveny
s nabídkou na odkup jejich podílů. Cenové nabídky, které jsme jednak našli v archívu OÚ Okrouhlá
nebo které jsme posléze obdrželi také my, činily v rozmezí několika let od 9 do 12 miliónů korun.
V roce 2008 přišla firma Lakewood, která nabízela (tak jako například Velenovu) 14,440 milionů.
Jejich nabídka, jako všechny předchozí, byla opět tehdejším zastupitelstvem odmítnuta. Zároveň už
ale bylo zřejmé, že se blíží situace, kdy kupující dosáhne majority, pokud mu prodá rozhodující podíl
nějaký jiný člen družstva. V tom případě by náš menšinový podíl přestal být „atraktivním“. Mohlo to
dojít tak daleko, že bychom sice měli podíl v lesním podniku, ale bez jakéhokoliv práva rozhodovat
– např. o výši vyplácené částky ze zisku.
V roce 2011 tedy prodala obec Okrouhlá stejně velký podíl jako Velenov, ale již za cenu
o 4,440 milionů nižší než Velenov, tedy za 10.283.200,-Kč. V letošním roce koupila firma Lakewood
další podíl (opět stejně velký, jako byl ten náš) tentokrát však pouze za 8 milionů. Otázka zní: jak by
asi reagovali ti, kdo nepravdy o nevýhodné ceně rozšiřují, kdybychom tehdy svůj podíl neprodali
za 10 a čtvrt milionů, ale až dnes pouze za 8 milionů? Což je o 2,283 milionů méně než obcí získaná
cena. Od té doby leží získané peníze na obecním účtu, jak se může kdykoliv kdokoliv přesvědčit.
SLD Niva skončilo v likvidaci. Rozhodnutím nám bylo přiznáno 45tisíc Kč. To byl slavný výsledek
hospodaření v podílech. Z 39 podílů ostatní obce mají v držení pouze 7 podílů, zbytek vlastní firma
Lakewood a ta na všech hospodaří.
Na zastupitelstvu obce byl schválen výsledek hospodaření obce za rok 2013, který byl
+2.202.258,58 Kč. Zůstatky na bankovních účtech k 31.12. 2013 jsou: běžný účet 8.392.199,59 Kč,
terminovaný účet 2.995.651,21 Kč, účet u ČNB 102.070,84 Kč. Čili zde vidíte, že obec peníze
z prodeje drží a je jejím záměrem vydat je jen na nejdůležitější akce,
např. spolufinancování přivaděče vody, apod., ale vždy
za spolufinancování z nějaké dotace.
To, co jsme dosud vybudovali v obci, jsme dokázali
financovat z vlastního rozpočtu.
/bš/
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Veřejná zasedání Zastupitelstva obce
Blíží se konec funkčního období a před námi jsou volby do obecního zastupitelstva.
Zároveň také bilancování práce našeho zastupitelstva. To však přísluší Vám, občanům obce. Já si ale
všímám jiné roviny. Účasti zastupitelů na zasedání. Musím jednoznačně konstatovat, že byla
příkladná. Jen v pár případech byla neúčast zaviněna nemocí nebo služebními povinnostmi. Za to
všem zastupitelům děkuji.
Co je však stínem na veřejných zasedáních je minimální zájem veřejnosti. Pravidelně chodí
2 až 4 občané, a to pořád ti stejní. Je ale pravdou, že v jiných obcích a městech je to obdobné.
Příkladem jsou i Boskovice, kde chodí pravidelně jen 5-10 občanů, a to je město několikanásobně
větší. Nicméně ale apeluji na vás, občany, přijděte své připomínky, návrhy, dotazy a žádosti ze všech
oblastí, které Vás trápí, vznést na obecní úřad do kanceláře nebo přímo na zasedání zastupitelstva.
/bš/

Novinky od hasičů
Úspěchy na sportovním hasičském poli
V sobotu 31.5.2014 proběhlo okresní kolo požárního sportu na stadionu ASK v Blansku.
Počasí nám přálo a zázemí bylo velmi kvalitně připraveno. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev
v kategorii mužů a 7 družstev v kategorii žen. Za okrsek SDH Benešov byla vyslána reprezentace
z Okrouhlé. Naši sportovci získali celkové 4. místo. S dosaženými výsledky se můžete podrobně
seznámit na www.oshblansko.cz.
První červnovou sobotu se v odpoledních hodinách konalo první kolo požárního sportu
Sboru dobrovolných hasičů okrsku Benešov. Soutěž se konala jako již tradičně na hasičské dráze
u fotbalového hřiště na Kořenci. Za velmi náročného tropického počasí se soutěžilo v požárním
útoku a to hned ve třech kategoriích – muži, muži nad 35 let a ženy. Okrouhlečtí hasiči byli zastoupeni
ve všech třech kategoriích a ve všech kategoriích obsadili první místo. Tím si také zajistili postup
na okresní kolo do Blanska, které se bude konat příští rok. Děkujeme všem okrouhleckým občanům,
kteří nás svou účastí přijeli na Kořenec podpořit.
Také okresní kolo soutěže Plamen je úspěšně za námi. To se konalo 17.5.2014 v Ráječku.
V kategorii starších žáků se naše družstvo umístilo na velmi krásném 7. místě z 33 bodovaných
družstev, v kategorii mladších žáků se naše družstvo umístilo na 30. místě z 33. družstev.
/imt/
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Provoz zásahové jednotky hasičů a pořízení nového dopravního vozidla
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je jednou z organizačních složek obce. Obec je jejím
zřizovatelem a provoz této jednotky je tedy financován z celkového rozpočtu obce. Naše zásahová
jednotka má celkem 22 členů, kteří jsou v rámci uspořádání jednotky v několika funcích. Funkční
uspořádání jednotky vychází z Vyhlášky o činnosti jednotek požární ochrany, kde jsou stanoveny
minimální počty a funkce. V naší jednotce je jeden velitel jednotky, tři velitelé družstev, šest
strojníků, dva technici chemické služby a dva technici ochrany obyvatelstva. Jednotka působí
v 1.stupni poplachu v 6 obcích, ve 2. a 3.stupni požárního poplachu je předurčena k zásahu téměř
ve 30 obcích, z nich část leží i v Olomouckém kraji. Každoročně jednotka zasahuje u téměř dvou
desítek zásahů, z nichž asi největší pamatujeme požár hospodářského stavení na Benešově.
Návrh rozpočtu každoročně předkládá velitel jednotky starostovi obce, který jej postupuje
na schválení radě obce a všem zastupitelům. Rozpočet jednotky se skládá z provozní neinvestiční
částky a z větších investic, které nejsou do rozpočtu zapojovány každým rokem. Na provoz jednotky
a opravy bylo pro rok 2014 navrhnuto z rozpočtu 210.000,- Kč. V této, na první pohled velké částce,
je započítán celoroční provoz celé zásahové jednotky. Z této částky je hrazeno například tankování
paliv do vozidel a agregátů, ale i jejich technické a servisní prohlídky a opravy. Zde se v letošním roce
promítá velká částka na předpokládanou opravu cisternové stříkačky, která je již 30 let stará.
V současné době se dá říci, že téměř po každé jízdě provádíme nějakou drobnější opravu. Z tohoto
důvodu jsme také omezili provoz cisternového vozidla na minimum a nejezdíme ani kondiční jízdy,
které nám ukládá Vyhláška o činnosti jednotek požární ochrany. V rozpočtu hasičů máme tedy
rezervovanou částku 50.000,- Kč na rekonstrukci spojky pro případ, že by ji již dále nebylo možné
při poruše seřízením uvést do dalšího provozu. Z této celkové provozní částky jsou také hrazeny
například zákonem nařízené zdravotní prohlídky a pojištění členů, což každým rokem činí téměř
20.000,- Kč. Další peníze jsou určeny na obměnu zničených ochranných pomůcek, nákup
úklidových a desinfekčních prostředků i nákup materiálu na opravu výbavy nebo zařízení
v budovách. Další velkou částkou jsou povinné revize, které musíme dělat jak na dýchacích
přístrojích, tak i na tlakových nádobách a elektrických zařízeních. Jednotka se snaží šetřit, kde může.
Oproti předešlému roku došlo ke snížení rozpočtu o 10.000,- Kč.
V investiční části rozpočtové položky se v návrhu rozpočtu pro rok 2014 jednalo o částku
500.000,- Kč na pořízení nového dopravního automobilu. Starý dopravní automobil VW Transporter
byl vyroben před 19 lety. Tento automobil sloužil u Policie ČR (najeto 200.000 km), odkud ho získala
obec Zbýšov a rekonstruovala ho za 100.000,- Kč na hasičský automobil. V roce 2009 po několika
letech používání jej prodala za 80.000,- naší obci. Zde tento automobil sloužil bez větších oprav a
investic dalších několik let. Tak jak ale automobil přes veškerou péči stárl, stával se velmi
poruchovým a vyžadoval stále větší opravy. V roce 2012 se do vozidla investovalo téměř 30.000,- Kč
za částečnou opravu karoserie, brzd a dalších drobnějších provozních poruch. V roce 2013 stály
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opravy dalších téměř 10.000,- Kč. V závěru roku se ukázalo, že je nutné opravit kompletní výfukové
potrubí, které bylo již několikrát svařováno, dále části karoserie a koupit nové pneumatiky, což vyjde
dohromady na cca 30.000,- Kč. Provoz a další opravy tohoto vozidla, které je využíváno jak
zásahovou jednotkou obce, tak sdružením hasičů na dovoz dětí a mládeže na soutěže i samotnou obcí
např. na dovoz stavebního materiálu, se jevily jako neekonomické.
Z tohoto důvodu se vedení obce rozhodlo požádat o dotaci na nákup staršího automobilu
Jihomoravský kraj. Naší žádosti bylo vyhověno a bylo získáno 260.000,- Kč (70%) s povinnou
spoluúčastí obce 112.000,- Kč. Tato dotace byla získána již v roce 2013 a byla celá přesunuta
do rozpočtu na rok 2014. Proto, abychom docílili pořízení co nejmladšího vozidla, byla k této částce
přidána povinná spoluúčast, která se skládala z několika částek. Jednou z nich byla finanční hotovost
50.000,- Kč za prodej starého vozidla. Toto vozidlo bylo prodáno na doporučení HZS JMK územního
odboru Blansko obci Malá Roudka, která automobil pořídí pro své hasiče, protože v současné době
nemá žádné vozidlo. Dále se hasiči rozhodli prodat nepoužívanou požární stříkačku, jejíž cena je
výrobcem odhadována na 80.000,- až 100.000,- Kč. Koncem roku za mimořádné nasazení
při povodních byla získána ještě zvláštní dotace ve výši 80.000,- Kč, u které nebyla třeba spoluúčast
obce. Tato částka byla investována na přestavbu a strojní dovybavení. Pokud všechny částky
sečteme, dá se říci, že vozidlo bylo pořízeno téměř bez dalších nákladů obce. Na základě
vyhlášeného výběrového řízení, které vysoutěžila firma ZAHAS z Lipníku nad Bečvou, byl na míru
hasičům přestavěn starší skříňový automobil IVECO DAILY. Ten je v současné době již zařazen
ve výjezdu a připraven pomáhat při mimořádných událostech. Základem tohoto vozidla je výbava
nejen na požáry, ale hlavně na technické zásahy, jako jsou čerpání kalné vody, odstraňování
popadaných stromů, likvidace nebezpečného hmyzu nebo zásahy ve výškách či v hloubkách.
Vozidlo je také vybaveno dvěma elektrocentrálami a osvětlovacími stativy. Automobil dokáže
přepravit naráz 8 lidí a je vybaven tažným zařízením pro tažení vozíku s další výbavou. Vozidlo bude
v nejbližších dnech ještě postupně upravováno na další speciální výbavu dle požadavků
okrouhleckých hasičů. V průběhu prázdnin bychom nové vozidlo rádi představili i nehasičské
veřejnosti. Několik fotografií vozidla je ke zhlédnutí již teď na www.hasiciokrouhla.estranky.cz.
Nad celým financováním hasičů, tak
jako nad financováním obce, bdí finanční výbor
a doposud nebylo shledáno nedostatků.
Svěřený majetek je každoročně také
kontrolován při pravidelných inventurách obce.
Současně musíme podotknout, že sami členové
zásahové jednotky se o svěřená vozidla a
majetek snaží pečovat co nejlépe dovedou a to
ve svém volném čase bez jakéhokoliv
finančního ocenění.
/mmt/
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Přehled akcí u nás
29.6.
20.7.
2.8.
10.8.
27.9.

Memoriál Bohumila Andrlíka, Výletiště U Pazderny, hraje DUO Pohoda, zač. ve 13 hod
Hasičský výlet, Výletiště U Pazderny, hraje DUO Pohoda, začátek v 15 hod
Okrouhlecký tuplák, Pohostinství BOBY
Pohár Drahanské vrchoviny, Výletiště U Pazderny, začátek v 9 hod
Branný závod mládeže požárních hlídek, Výletiště U Pazderny, začátek v 9 hod

Sport
Pohár Drahanské vrchoviny 2014
Termíny následujících závodů: 28.6. Žďárná, 6.7. Repechy, 12.7. Březová, 26.7. Velenov,
2.a 3.8. Valchov, 10.8. Okrouhlá, 23.8. Buková, 6.9. Kořenec.
Závěrečný závod proběhne v Boskovicích 27.9. 2014.
Více info na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.
Dosavadní výsledky našich borců v letošní sezóně:
David Veselý – 2.m. (chlapci do 6let), Barbora Tlamková – 3.m. (dívky 7-8let), Tomáš Tlamka – 1.m.
(chlapci 11-12let), Monika Konečná – 4.m. (dívky 13-14let), Tomáš Tlamka – 4.m. (muži Elite 1939let)
Tomáš Tlamka zabodoval také na Světovém poháru horských kol v Novém Městě
na Moravě. V kategorii mladších žáků vybojoval stříbrnou medaili, za což mu patří zasloužené
uznání.
/mmt/

Výsledky jarní části 1. Ligy malé kopané Blansko
1. kolo: FC Kvasar ČH – AC Okrouhlá – 4:2 (Michal Kužel 2x)
2. kolo: AC Okrouhlá – SK Viktoria Suchý – 3:3 (Josef Meluzín, Tomáš Mucha 2x)
3. kolo: TJ OREL Bce – AC Okrouhlá – 7:3 (Petr Martínek, Tomáš Mucha 2x)
4. kolo: AC Okrouhlá – S.t.B. Jabloňany – 2:6 (Michal Kužel 2x)
5. kolo: HSK Holešín – AC Okrouhlá - 6:4 (Michal Kužel, Josef Meluzín, Tomáš Mucha 2x)
6. kolo: LPP Lhota u Lysic – AC Okrouhlá – 10:3 (Jiří Kejík, Tomáš Mucha 2x)
7. kolo: AC Okrouhlá – FC MICROTEX Lomnice – 5:3 (Roman Bašný, Jiří Kejík,
Josef Meluzín, Tomáš Mucha, Vladimír Ševčík)
8. kolo: FK Rozhraní – AC Okrouhlá – 3:3 (Tomáš Mucha, Luděk Pukl, Vladimír Ševčík)
/pk/
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SPORTOVNÍ AKCE

Od 14.6.2014 je v případě příznivého počasí zajištěn provoz koupaliště Červenka.
V případě nepříznivého počasí budou v provozu Městské lázně. Informace budou zveřejňovány a
aktualizovány na budovách Městských lázní a Koupaliště Červenka a na www.sluzbyboskovice.cz.

Na zimním stadionu je již v provozu nová in-line plocha. Každý všední den mohou zájemci
z řad občanů a žáků škol využít veřejné bruslení mezi 9 – 14.30 hod. V pátek navíc i večer v obvyklém
čase 19 – 20 hodin. Přijďte si vyzkoušet nové zajímavé a stále se rozvíjející sportovní odvětví.
Rozpisy volných termínů na www.sluzbyboskovice.cz.

Přes léto se budou opět konat turnaje v Červené zahradě. Přihlášky posílejte na e-mail
strya.sb@boskovice.cz nebo na tel. 606 902 523.
čtvrtek 17.7.2014 - Beach volejbal mužských párů
středa 23.7. 2014 - turnaj ve vodním fotbale - NOVINKA
sobota 25.7. 2014 - Nobica cup - turnaj starších pánů ve fotbale
čtvrtek 31.7. 2014 - Beach volejbal ženských párů
čtvrtek 7.8. 2014 - Sportovní sedmiboj dvojic
čtvrtek 14.8. 2014 - Beach volejbal smíšených párů
sobota 23.8. 2014 - Červenka beach open – turnaj libovolných dvojic


11. ročník memoriálu Miroslava Ošlejška – dne 6.7.2014 ve Velenově


Memoriál Ivo Kučery - dne 19.7.2014, Suchý, hřiště za sokolovnou
Turnaj šesti mužstev v malé kopané. Pro diváky připraveno bohaté občerstvení, speciality z udírny.
Vyhlášení nejlepšího fanouška a na závěr volná zábava. (Kontakt: 516 468 020, www.obecsuchy.cz)


Běh Terryho Foxe - dne 17. 9. 2014 v Boskovicích


Pouťový fotbal a velenovská dětská olympiáda - dne 23.8.2014 Velenov
(ženatí X svobodní, vdané X svobodné)
/mmt/

Novinky pro rodinky
Otevření FAMILY POINTU v Boskovicích
Ve středu 11. 6. 2014 otevřelo Město Boskovice v zádveří při vstupu do dětského oddělení
Městské knihovny Boskovice v budově MěÚ Boskovice, nám. 9. května, tzv. Family Point. Provozní
doba bude kopírovat provozní dobu úřadu nebo knihovny, prakticky tedy bude Family Point
přístupný každý den od 8,00 do 17,00 hodin.
Co je to Family Point? Family Point je místo pro rodinu, které umožňuje péči o malé děti
a zprostředkovává informace na podporu rodinného života. V praxi jde o bezbariérové místo
uzpůsobené pro kojení, krmení a přebalení dětí, najdete zde dětský koutek pro klidovou činnost
a informace o programech a službách pro rodiny v obci nebo regionu ve formě informačních letáčků.
Cílem služby je zvyšování kvality života rodin ve městě a zázemí pro rodinu s malými dětmi. Více
v reportáži BTV na www.boskovice.cz.
/mmt/
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Akce pro děti v okolí
Boskovický Pohádkový Hřebínek 2014/15
Již tradiční prázdninový cyklus divadelních představení pro děti na nádvoří Zámku Boskovice. Představení se
konají ve vybrané prázdninové pátky vždy v 17 hod. V případě nepříznivého počasí se představení konají
ve vestibulu při vchodu do zámku. Letošní novinkou bude sladká odměna pro vybraných 10 návštěvníků
z každého představení od cukrárny Sladké mámení. Vstupné 80 Kč/190 Kč rodinné. Na celý cyklus je možno
zakoupit výhodnou permanentku za 400 Kč pro jednotlivce (2 představení zdarma), nebo rodinnou za 1 200 Kč
pro 3 - 5 osob. Permanetky jsou k dostání v Městském informačním středisku, Masarykovo nám. 1, Boskovice.
11.7. Toy Machine: Rytíři
V dobách králů a královen, kdy ještě po zemi chodili draci, se narodil udatný rytíř Jiřík. V jeho krvi koluje dobrodružství, které
si dává k snídani i večeři. Ovšem netuší, jakou sílu má láska a co pro ni dokáže udělat, aby zachránil sic neznající, přesto jistě
nádhernou Kateřinu. Aby toho nebylo málo o tuto jistě krásnou princeznu se pře kníže Eman s Drakem. Jak to celé dopadne?
Stačí jenom zabít Draka, aby srdce dostalo svého? Nenechte si ujít loutkovou pohádku Divadla Toy Machine, která je plná
napětí, smíchu a hudby. Představení je volně na motivy Legendy o sv. Jiřím a jiných příbězích o slavných rytířích. Součástí
tohoto představení bude i výtvarná dílna pro děti.

18.7. Liduščino divadlo: Letní pohádka
Skřítek má nejšťastnější období. Právě začnou dozrávat třešně a na zahrádce je plno legrace. Jenže právě v tu chvíli se tu objeví
Červík Pepík a Třešničkovi začnou starosti. Přeci nenechá svoje třešně mlsnému Pepíkovi? To by tak hrálo. Jenže jak to udělat,
aby byli spokojeni oba? Třešnička na to nakonec přijde.

25.7. DS Zlín: Dobrodružství na ostrově Čičidžuma
Malá Natálka se pomocí pohádkové knížky dostane na tajemný ostrov Čičidžuma, kde je ukryt obrovský poklad. Najít ho však
nebude jednoduché. Bude muset překonat spoustu nástrah a vyluštit nejednu hádanku. Po pokladu navíc touží i podlý pirát
Zlovous, kterého nebude jen tak snadné přelstít. Vydejte se s Natálkou na dobrodružnou výpravu.

1.8. Divadýlko Kuba: Pletené pohádky
Pod tímto názvem se skrývají čtyři pohádky: O statečném kůzleti, O chytrém zajíci, Kůzlátka a vlk a O zlé koze. Pohádky jsou
upletené z vlny, jak loutky, tak celá scéna. Pohádky jsou pleteny (vyprávěny) s lehkou nadsázkou a humorem.

8.8. Divadlo Tramtarie: Kluk z plakátu
Vypátrat zmizelý klaunský nos a zdolat spoustu všelijakých nástrah, to bude úkol pro Karolínku, které se moc nechce chodit do
školy a pro kluka z plakátu. Podaří se jim uspat lva, přelstít chytrou opici nebo zkrotit neposedného pudlíka a zachránit tak celý
cirkus Hopla-Hop? Detektivní pohádka na motivy dnes již klasického večerníčku Kluk z plakátu.

15.8. Divadýlko Mrak: O ševci Kubovi
Veselá, barevná pohádka, při které se publikum baví od začátku do konce. Švec Kuba má doma hodnou ženu Andulku, ale po
sérii za sebou rychle jdoucích průšvihů, za které může její hloupost, se Kuba rozhodne jít do světa. Ve světě se však setkává s
hloupostí ve všech jejích podobách... Kuba se vrátí domů a začne si vážit Andulčina dobrého srdce.

29.8. Komedianti na káře: Cirkus
Divadelní pohybová trachtace z prostředí starého cirkusu. Nechte se překvapit, jak dopadne představení tvořené z toho, co
maringotka dala. V potu tváře tu klaun s tenťákem skládají představení, které málem nebylo. Do manéže se tak musí vrátit
starý lev, silák Frišťa, turecká žena Olina, ale také krásná tanečnice na laně. Představení v sobě spojuje prvky pouličního
divadla a loutkové scény. Loutky a herci jsou zde plnohodnotnými partnery.

Noční kostýmované prohlídky zámku Boskovice
Termíny: 10., 17. a 24.7. ve 20,30 a 21,30 hod , 14. a 21.8. v 19,30 a 20,30 hod.
Kontakt: 516 452 241, www.zamekboskovice.cz
Šermování v zahradě
se bude konat 27. 7. na zámku v Boskovicích.
Kontakt: 516 452 241, www.zamekboskovice.cz
Zámecké hemžení
Tradiční akce plná her, soutěží a zábavy pro děti, vystoupení Michala Nesvadby,…proběhne letos
dne 6.9.2014 na zámku Boskovice
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Po stopách Kryštofa Kolumba - III. Příměstský tábor s angličtinou pro děti od 5 do 15 let
bude probíhat v termínu 14.7.2014 - 15.8.2014 v obecním domě v Mladkově a okolní přírodě, pořádá Jazyková
škola Rolnička. 1. turnus 14. - 18.7.2014, 2. turnus 11. - 15.8.2014
Program: denně od 8 do 13 hodin (svačina zajištěna)
- děti se vydají na pomyslnou plavbu po stopách slavného mořeplavce a formou hry objevují Nový svět
- aktivity jazykové, hudební, rukodělné a pohybové včetně jízdy na kánoích se zkušenými vodáky
- kvalifikovaný rodilý mluvčí a tým českých lektorů
- zábava v češtině i angličtině
Cena: 1800,- Kč (1600,- Kč pro ty, kteří se přihlásí do konce června). Přihlásit se můžete telefonicky:
733 116 491 nebo mailem: mail@js-rolnicka.cz. Podívejte se na fotografie z předchozích příměstských táborů
na www.js-rolnicka.cz

Tábor - Stezka malého bojovníka
V termínu 16.8.2014 - 23.8.2014 ve Western park Boskovice. Tábor je určen pro každého, kdo má zájem a
odvahu o tuto cestu: věk 10 až 99+, chození na boso, průpravná cvičení SYSTEMA, rytmické hrátky a
bubnování, dechová cvičení v přírodě a v jeskyni, masáže a cvičení Shiatsu, práce s tělem a energií, přednášky
o kamenech, vodě půstech a šamanských rituálech, divadla rodiny Duškových
Cena: do 18 let - 3500,- / od 18 let - 4500,- . Přihlášky zašlete na e-mail: ctvrtnicekjiri@seznam.cz, telefon: 608
706 375, www.westernove-mestecko.cz/akce/tabor-stezka-maleho-bojovnika

Lanové centrum ve Western park Boskovice
Lezení v korunách stromů je zdraví prospěšné...Jde o jednu z možností, jak posílit svoje tělo, spálit
kalorie a odreagovat se. Cílem je překonat nestabilní překážky. Využívají se nejen svaly na rukou a nohou, ale i
svaly břišní a svaly kolem páteře. Při správném lezení i hluboké svaly, které normálně neposilujeme. Pro
přelezení překážky potřebujete získat rovnováhu na nestabilním povrchu a tělo přirozeně hledá střed gravitace.
Lezení není jednoduché, ale postupně člověk získá lepší rovnováhu, sebedůvěru ve výšce a hlavně si zdolání tras
skvěle užije. Vzrostlé borovice v parném létě poskytují stín. A když jemně prší, nezmoknete. Přijďte se
přesvědčit. Se vším vám pomohou školení instruktoři.
Červená stezka - 26 překážek od 140cm, Modrá stezka - 17 překážek od 120 cm. Lze si objednat i
osobního trenéra pro max 2 osoby, nutné objednat den předem. Další atrakce – trampolína, chůdy. V ceně je
vstupní instruktáž, zapůjčení horolezecké výstroje a dohled instruktora při přechodu překážkovou tratí.
Otevřeno: červen a září 10 – 18hod, pouze o víkendech, červenec a srpen denně 10 – 18hod. Poslední vstup 30
minut před koncem otvírací doby. Mimo otvírací dobu je možný vstup po telefonické domluvě pro skupiny
deseti a více osob.

/mmt/

Zajímavé akce v okolí pro všechny

Tradiční farmářské trhy, které se konají v horní části Masarykova náměstí Boskovice vždy od 8
do 16 hodin v termínech: 3.7., 31.7., 28.8. a 25.9.2014. Farmářský trh nabízí sezónní zeleninu a ovoce,
sýry z Čech, Moravy, Slovenska, Holandska, Francie a Itálie, máslo ze Tří Dvorů vyrobeno tradičním
způsobem, zabijačkové výrobky - několik druhů klobás, jitrnic, jelit, sekané, tlačenky, slaniny (to vše
vyrobeno tradičním způsobem), zvěřinové salámy a klobásy, med a různé výrobky z vosku, pekařské a
cukrářské výrobky - frgály, koláče, bábovky, žitný chléb, perník, marcipán - vyrobeno tradičním
způsobem. Nechybí vína z jižní Moravy, polodrahokamy a minerály, hračky, textilní výrobky a výrobky z
kůže a kožešin, proutěné zboží, atd.

Od 11.6. do neděle 31.8.2014 v sále na ulici Hradní 3 - výstava Co dál s Panským dvorem?
Vystaveny zde jsou návrhy studentů Ústavu architektury FAST VUT Brno na obnovu této kulturní
památky. Součástí výstavy je anketa, prostřednictvím které se může veřejnost vyjádřit k budoucímu
využití objektu. Vstup ZDARMA.

Výstava obrazů a soch Olbrama Zoubka - od 29. 6.2014 na zámku v Lysicích
Okrouhlecký list 3/2014
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16. ročník výstavy obrazů - Jitka Korčáková, Josef Janík a Jan Zouhar v termínu 29.6.- 31.8.2014
v Restauraci Morava, Benešov; vernisáž 29.6.2014 v 15,00hod. Více na: www.restauracemorava.cz
Mše svatá pod širým nebem - 5.7.2014 ve Velenově (Kontakt: 516 454 611, new.velenov.cz)
22. ročník Festivalu Boskovice, který proběhne v termínu 10. - 13. 7. 2014 v Boskovicích.
Kontakt: 222 240 901, 516 488 677, e-mail:unijazz@unijazz.cz,www.boskovice-festival.cz
Kinematograf bratří Čadíků – v termínu 26. - 29.7.2014 na Výletišti Vísky, začátky promítání
vždy ve 21 hodin. Vstupné dobrovolné, na charitativní účely. Na programu jsou letos tyto tituly:
Signál, Probudím se včera, Perfect Days a Okresní přebor. Více informací na www.kcvisky.cz
nebo www.kinematograf.cz, kontakt: Hana Sobotková, tel. 724 331 334.
Festival španělské kultury IBÉRICA 2014 – termín 12. - 16.8.2014 v Boskovicích.
Více informací na www.iberica.cz, kontakt: 516 488 677
Festiválek bez bojů a válek - termín: 16.8.2014, Boskovice, Panský dvůr - letos oslaví již 11.
ročník své existence. Kontakt: 516 488 677, 723 771 745, www.fbbav.cz.
Mezinárodní výstava koček – v termínu 9. -10.8.2014 na zimním stadionu Boskovice.
Kontakt: 516 488 677, e-mail:predseda@kockyboskovice.cz, www.kockyboskovice.cz
Trávy a trvalky - 13. - 17.8.2014 - Arboretum Šmelcovna Boskovice.
Kontakt: 516 45 30 71, e-mail:arboretum@smelcovna.cz, www.smelcovna.cz
Koncert Dalibora Jandy - dne 29.8.2014, Letní kino Boskovice
Kontakt: Ivo Legner, 516 453 544, předprodej v MIS Boskovice, Masarykovo nám. 3/1, e-mail:
informace@boskovice.cz
/mmt/

Z dění v ZŠ Benešov
Mezinárodní projekt benešovské školy byl opět úspěšný
„Mezinárodní projekty nás baví a máme radost ze získaných ocenění“, hodnotí děti naší
školy práci v mezinárodních projektech, kterých se aktivně účastní již čtvrtým rokem. Tentokrát ZŠ a
MŠ v Benešově získala významné ocenění „European Quality Label“ za projekt „A virtual trip to
our country“.
Práce probíhala přes program e Twinning, což je aktivita Evropské komise, která umožňuje
žákům a učitelům mateřských, základních a středních škol spolupracovat on line v bezpečném
prostředí. Dvě nebo více evropských škol tak společně realizují projektové činnosti – vytvářejí a
sdílejí dokumenty, texty, obrázky, videa a komunikují ve společném virtuálním prostoru –
Twinspace. Mezinárodních projektů přes aktivitu e Twinning proběhne každoročně několik set a
dvakrát ročně jsou certifikátem „Quality Label“ oceněny projekty, které slouží jako příklad dobré
praxe dalším školám. Z takto oceněných projektů pak některé dosáhnou na ještě vyšší „ příčku“ a tou
je „Evropský certifikát kvality“. Naší škole se podařilo tento evropský certifikát získat již podruhé,
což nás velmi těší.
V projektu „A virtual trip to our country“ spolupracovalo čtrnáct partnerských škol Evropy.
Děti měly možnost aktivně využívat anglický jazyk a ICT technologie při komunikaci s vrstevníky,
ale také blíže poznat kulturu a životní styl zúčastněných zemí.
Mgr. Marie Švancarová
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Pohotovostní služba
pracovní doba:

So, Ne, svátek

8.00-20.00

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

všední dny
So, Ne, svátek

17.00-22.00,
8.00-20.00

Dětská lékařská služba první pomoci,

Zubní pohotovost
Úrazová nemocnice Brno
Ponávka 6, tel.: 545 538 111
Boskovicko
Červenec
5.7.
MDDr. Bedáňová
6.7.
MUDr. Beranová
12.7.
MUDr. Bočková
13.7.
MUDr. Fenyk
19.7.
MUDr. Kraml
20.7.
MUDr. Hanáková
26.7.
MUDr. Hepp
27.7.
MUDr. Jílková
Srpen
2.8.
MUDr. Hošák
3.8.
MUDr. Houdková
9.8.
MUDr. Chatrná
10.8.
MUDr. Chatrný
16.8.
MUDr. Chomátová
17.8.
MUDr. Jaklová
23.8.
MUDr. Hosová
24.8.
MUDr. Klapušová
30.8.
MUDr. Kopáčková
31.8.
MUDr. Kovandová
Září
6.9.
MUDr. Grénarová
7.9.
MUDr. Křížová
13.9.
MUDr. Kubínová
14.9.
MUDr. Kučerová M.
20.9.
MDDr. Kučerová P.
21.9.
MUDr. Kulhánková
27.9.
MUDr. Kupková
28.9.
MUDr. Kutlíková
Říjen
4.10.
MUDr. Láníková
5.10.
MUDr. Loskot
11.10.
MUDr. Lukeš
12.10.
MUDr. Mikulášková
18.10.
MUDr. Nečasová
19.10.
MUDr. Padalík
25.10.
MUDr. Paděrová
26.10.
MUDr. Paulíčková
28.10.
MUDr. Pernicová

pracovní doba:
pracovní doba:

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

17.00-7.00
0.00-24.00
8.00-12.00

Boskovice, Lidická 8
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Ol. Blažka 145

516 453 998
735 056 656
516 462 203
516 474 310
733 644 499
516 418 788
516 434 055
516 410 786

Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov, Smetanovo nám. 327
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 446 428
731 144 155
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046
516 432 138
516 488 452
516 474 369
516 488 450

Boskovice, Růžové nám. 16
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

774 710 550
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 414 291
516 488 457
516 453 997

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovsk ého 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16

516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615
774 177 804

/sh/
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Včera cestou z hospody jsme si s kamarádem hráli
na Microsoft, já jsem byl Windows a pořád jsem padal a on
byl Servis Pack a snažil se mi zvyšovat stabilitu (neúspěšně).
Každé léto jsem se marně snažil zhubnout do plavek.
Tento rok raději přiberu do plaveckého kruhu.

10 příznaků lenivosti:
1.

Muž: Ztratila se mi žena, šla jenom do obchodu, a pořád se nevrací!
Policajt: Jak je vaše paní stará?
M: To přesně nevím … třicet... pět??
P: A jak je vysoká?
M: No … je menší než já....
P: Štíhlá - silnější?
M: Asi tak - akorát.
P: Barva očí? Vlasů?
M: Barva očí … to nedovedu přesně popsat. A barvu vlasů má podle ročního období a módy.
P: A co měla na sobě?
M: Asi … džíny?? Tričko??
P: Šla pěšky nebo jela autem či MHD?
M: Jela autem! SPZ AA-1234, tmavomodré Audi A8 quattro, střešní okno s kovovým rámem,
18 palcové disky s ET35, obsah motoru 3 litry V6, výkon 333 koní, 8 stupňová automatická
převodovka s možností tiptronic do polohy manualu…LED světla pro všechny polohy,
jemňoučký škrábanec na levém předním nárazníku a odřeninka 0,5x1 cm na předním disku.....

/sh/

Naše společenská kronika
Významné životní jubileum ve 3. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Ševčíková Anna
Dyčková Marie
Janda Lubomír
Tichá Marie

č.p. 87
č.p. 131
č.p. 153
č.p. 47

Tichý Alois
Horák Jaroslav
Tesařová Ludmila
Jakubů Josef

GRATULUJEME !!!

č.p. 47
č.p. 14
č.p. 103
č.p. 3
/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.
Editorial
Vydává Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 123, 680 01, tel./fax: 516 467 244, okrouhla@okrouhla.cz
pod evidenčním číslem MK ČR E 18973
Redakční rada: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák, Ing. Milan Tlamka.
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