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Motto:
„Každý konec je novým začátkem…“

tyři roky utekly jako voda, zastupitelstvo naší obce mělo
dne 2. září poslední veřejné zasedání a před námi jsou
opět komunální volby. Uskuteční se ve dnech 10. a 11.
října 2014 v obvyklých hodinách, v pátek od 14 do 22 hodin a
v sobotu od 8 do 14 hodin, v zasedací místnosti OÚ.

Č

Opět bude záležet jen na Vás, jak bude obec fungovat následující roky. Ale
ať už se po volbách na zasedání sejdou zástupci jakýchkoliv stran, určitě vždy všem
půjde o stejnou věc – aby naše obec nadále vzkvétala a dobře prosperovala. A pokud
jim budete nápomocni radou, nápadem nebo i kritikou, bude se jim to i lépe dařit.
Chtěli bychom Vám také připomenout, jakým způsobem při těchto volbách
můžete vybírat své kandidáty. Způsob se totiž značně liší od voleb do poslanecké
sněmovny parlamentu ČR, kdy má občan jeden hlas, který dá té či oné volební
straně. V komunálních volbách dostává občan de facto tolik hlasů, kolik se volí
členů zastupitelstva – u nás je to celkem 15.
Jak tedy můžete volit své zástupce do zastupitelstva obce se dozvíte
na str. 6 tohoto listu.
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny:

Pondělí
Středa

8 - 14
13 - 19

I v ostatní dny je možné bez problémů vše vyřídit po domluvě se starostou obce
na tel.č. 724 137 891 nebo 516 467 244.
Ze ZO a RO - Co se dělo v obci v uplynulém období:
 Byla dokončena rekonstrukce hřiště se sportovní dráhou, drobnosti se dodělají v nejbližší době.
Na spodním asfaltovém hřišti budou osazeny ještě stojany na sítě pro tenis aj. a dokončeno
oplocení a rozebíratelná brána pro vjezd. Nové oplocení bylo nezbytné, protože se množily
stížnosti na vandalismus z důvodu přelézání za míči do zahrad apod. Rekonstrukce horního
fotbalového hřiště tento problém ještě umocnila, neboť došlo k dalšímu přesunu sportovních
aktivit na asfaltové hřiště. (Během rekonstrukce fotbalového hřiště nebyl dodavatelem
Prostavby a.s. dodržen termín předání stavby z důvodů špatného podloží trávníku.
Po odstranění závad nám nabídla společnost finanční odškodnění v podobě slevy na zhotovení
nového oplocení na spodním hřišti. Na konci srpna došlo k instalaci trubkových sloupků
s povrchovou úpravou žárový zinek a následně bude provedena instalace pletených záchytných
sítí. Celé dílo obnáší částku 55tisíc Kč a v každém případě jde o efektivní investici směrem
do sportu, poněvadž toto hřiště je využíváno především neorganizovanou mládeží
k nejrůznějším sportovním aktivitám.)
 Zahájena byla 1. etapa stavebních prací pro úpravu tlakových poměrů vody v obci. U Puklů je již
vybudovaná hlavní redukční šachta. V rámci této akce bude provedena i obnova stávajících
vodovodních řadů, výměna starého ocelolitinového potrubí. Tuto obnovu hradí Svazek
vodovodů a kanalizací, investiční práce na tlakování financuje obec. Od měsíce října bude
probíhat také renovace hlavního vodojemu, po dobu asi 1,5 měsíce pojedeme na starý vodojem.
 V obci byly instalovány 3 dřevěné rozcestníky s orientačními tabulkami.
 Taktéž byly instalovány 4 sběrné koše s igelitovými sáčky na psí exkrementy – najdete je naproti
starému vodojemu, na sjezdu k požární nádrži – naproti domu Zemánkových, u zvonice a v ulici
u pazderny naproti domu Grünových. Správné je držet v intravilánu obce psa na vodítku a
kontrolovat jeho chování. V místech, kde již nikoho neohrožuje, můžete svého miláčka vypustit
a nechat proběhnout. Venčení je třeba provádět na svých pozemcích nebo na místech, kde
nemůže vzniknout škoda na okrasných dřevinách či rostlinách. Vyzýváme proto všechny
majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli a udržovali tak obec v čistotě. Za neprovedení
úklidu neukázněnými majiteli psů, kteří jsou obvykle známi, bude postih finanční pokutou!
 Proběhla oprava střech na KD, výsadba zeleně kolem kříže u Kejíkových, v obci se prováděla
likvidace plevelů a pravidelné senoseče
 Byly připraveny 3 nové oplocenky a pravidelně probíhalo obžínání v lese, byly zhotoveny
3 svodníky na Klenčí; plánuje se ještě malá těžba a vyčištění, aby plocha byla připravena pro
novou výsadbu. Do konce října bude dobíhat ještě samovýroba dřeva. Za minulé 4 roky se
na drobné těžbě vydělalo 45.000,-Kč. Opět se plánuje prodej vánočních stromků, letos
z mladého porostu. Ve Svarkově je připraveno zalesnění listnatými stromy a výsadba ovocného
sadu (v podzimním období), na dalších místech i v budoucnosti.
 Dne 10. srpna se uskutečnily závody horských kol v naší obci, děkujeme všem organizátorům
za zdárný průběh a závodníkům za reprezentaci.
/bš &mmt/
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Změna času
Připomínáme, že zimní čas 2014 začíná v neděli 26. října 2014, kdy si ve 3.00 posuneme
hodinky o hodinu zpět, tj. na 2.00.

Termíny otevření sběrného dvora a svozu nebezpečného odpadu
Sběrný dvůr bude letos ještě otevřen 4. října a 1. listopadu vždy od 9 do 11 hod.

Akční nabídka – Rozbor vody z vlastního zdroje
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Boskovice ve spolupráci
s technickou divizí nabízí provedení kontroly a rozboru vody z vlastních zdrojů (studní) pro pitné
účely. Tato nabídka se vztahuje pouze na občany obcí Benešov, Kořenec, Okrouhlá a Suchý a platí
pouze pro uvedený termín!. Cena za rozbor bude činit 500,- Kč bez DPH, tj. 605,- Kč včetně DPH
(běžná cena činí 820,- Kč vč. DPH). Rozbor bude proveden Akreditovanou laboratoří.
Vyhodnocované ukazatele v laboratorním rozboru budou tyto: Escherichia coli, koliformní
bakterie, reakce vody, dusičnany, amonné ionty, tvrdost celková, železo, mangan.
Pokyny pro zájemce:
Do středy dne 29. 10. 2014 se zájemci nahlásí na obecním úřadě, že hodlají využít uvedenou
nabídku, kde uvedou: Jméno a příjmení, adresu, studna pro nemovitost č.p. a využívání pro pitné
účely (ano/ne). Nahlášení je důležité, aby byl zajištěn dostatečný počet vzorkovnic. V pátek dne
31.10.2014 si zájemci od 9.00 do 13.00 hodin mohou vyzvednout na obecním úřadě nádoby
(vzorkovnice). V pondělí dne 3.11.2014 od 8.00 do 9.00 hodin odevzdají zájemci na obecní úřad
naplněné nádoby (vzorkovnice) a vyplněnou objednávku, zejména je třeba doplnit číslo
vzorkovnice, do které provedli odběr. Bez řádně vyplněné objednávky nemůže být rozbor proveden!
Po provedení rozboru bude zaslána faktura na adresu zájemce včetně výsledku rozboru. Státní
zdravotní ústav obecně doporučuje minimálně 1x ročně provádět rozbory ze zdrojů, pokud jsou
využívány k pitným účelům.
Pokyny pro odběr vzorku:
Odběr je velice vhodné provést co nejpozději před předáním naplněných vzorkovnic na
obecním úřadě . Před zahájením odběru je nutno odstranit z výstupu kohoutku všechny rušivé vlivy
(sítka, perlátory). Voda se pak nechá odtékat volným ustáleným proudem (ne prudce) po dobu 2 – 5
minut. Plastová vzorkovnice se naplní vzorkem vody až po úplný okraj a uzavře se. Skleněná
vzorkovnice pro mikrobiologii se naplní asi na 85 – 90 % vzorkovnice, aby v ní zůstal vzduchový
prostor. Následně se vzorkovnice uzavře skleněnou zátkou s alobalem, jež se pak následně přitiskne
k hrdlu vzorkovnice (alobal zůstává na zátce celou dobu a nesmí se sundávat). Odebrané vzorky je
nutno uchovávat v chladnu (nejlépe ve spodní části lednice), až do doby, kdy vzorky předají vzorkaři
VAS .
/mmt/
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Jsme rádi, že i v podzimním čísle našeho listu můžeme otisknout poděkování některým
našim spoluobčanům. A dokonce hned dvě.
V Blanenském deníku dne 19. 6. ve zprávách z regionu jsme se mohli dočíst i o našem
dlouholetém starostovi, panu Aloisi Hložkovi. Z článku citujeme to nejzajímavější i pro Vás:
Pomáhá druhým - daruje krev a také plazmu.
Dohromady kolem padesáti litrů krve a krevní plazmy. Nezištná pomoc lidem, kteří jsou
v ohrožení života. Alois Hložek z Okrouhlé je dobrovolným dárcem krve. Dává ji pravidelně téměř čtyřicet
let. Ve středu se položil na nemocniční lehátko už posté (a k dnešnímu dni má odběrů již 101). Na transfúzní
oddělení boskovické nemocnice tentokrát přišel na odběr krevní plazmy. „Když tím můžu pomoct
ostatním, tak to rád udělám. Já v nemocnici nikdy neležel a krev nepotřeboval. Ale člověk nikdy neví, kdy
ho to může potkat. Navíc mi dělají pravidelně rozbor krve a aspoň vím, jak na tom zdravotně jsem,"pousmál
se osmapadesátiletý muž. Krev daroval poprvé na vysoké škole. „Maminka byla v nemocnici na operaci a
potřebovala transfúzi. To mě později tak nějak přivedlo k myšlence, že bych mohl darovat krev, kterou
potřebují jiní,"řekl Hložek, který pracuje jako zkušební technik. Před lety zachránil jako dobrovolný dárce
svého bratra. Nejednalo se však o krev, ale o kostní dřeň. „Bratrovi zjistili lékaři leukémii. Po testech jsem
vyšel jako nejvhodnější dárce. Nebylo co řešit. Jsem rád, že to bratrovi pomohlo,"poznamenal Hložek.
S nedostatkem krve se potýkají v Boskovicích jen nárazově. „Je to odvislé od počtu operací,
těžkých úrazů a podobně. Samozřejmě máme zásoby, ale krevní konzerva vydrží maximálně dvaačtyřicet
dní. Proto nejde zvyšovat počet odběrů a brát krev do zásoby," uvedla lékařka transfúzního oddělení Olga
Klímová. Jiná je situace u krevní plazmy. „Pokud dárce z důvodu dostatečných zásob krevních konzerv
odmítneme, může darovat krevní plazmu. Ta se dá skladovat velmi dlouho. Vyrábí se z ní životně důležité
léky. I proto bychom uvítali více dárců," poznamenala Klímová. Loni zavedli v Boskovicích nový
objednávací systém dárců krve, který se osvědčil. Dříve se totiž stávalo, že měli Boskovičtí buď krve
nadbytek, nebo naopak nedostatek, protože lidé chodili darovat krev nárazově. „Teď stanovíme počet
dárců, které potřebujeme, a podle toho se on-line přes internet objednávají. Samozřejmě to jde
i po telefonu. V případě nouze zveme konkrétní dárce z registru, které právě potřebujeme, esemeskami,"
dodala Olga Klímová. Krev může darovat člověk ve věku 18 až 65 let s hmotností nad padesát kilo
a s dobrým zdravotním stavem. Ten zjistí lékaři při vyšetření před odběrem. Muži mohou dávat krev
maximálně pětkrát do roka, ženy čtyřikrát. Při jednom odběru se jedná o necelý půllitr krve. Na odběr
krevní plazmy mohou lidé přijít maximálně jednou za čtrnáct dní. Její množství se řídí podle tělesné váhy
dárce a pohybuje se od 650 do 800 ml.
Děkujeme panu Hložkovi, který má k dnešnímu dni odběrů již 101, a dodatečně gratulujeme i k
oceněním, která za svou pomoc již v minulosti obdržel: Zlatou plaketu za 40 a Zlatý rytířský kříž za 80
odběrů. Kéž by takový přístup motivoval i další, mladší, naše spoluobčany. Neboť opravdu nikdo nevíme,
kdy sami krev budeme potřebovat a budeme závislí na ochotě a pomoci druhých.

Zpráva od hasičů
Ve dnech 14. a 15. září 2014 se zúčastnila naše zásahová jednotka hasičů likvidace povodně na
Znojemsku. Všem zúčastněným patří velký dík, nejen od starosty města Znojma, který na OÚ zaslal
následující dopis:
Vážení kolegové,
dovolte mi poděkovat Vám všem za výbornou spolupráci při řešení povodňové situace
na Znojemsku. Díky nasazení Vás všech jsme byli schopni danou situaci zvládnout velmi dobře.
Bohudík nám přálo i počasí, a tak to vypadá, že jsou povodně za námi.
Ještě jednou Vám děkuji za Vaše pracovní nasazení. Doufám, že se příště setkáme u příjemnější
příležitosti, než jsou nečekané vzestupy hladiny řek.
S pozdravem
Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta Znojma

/mmt/
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Starostův sloupek
Zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období
Milí spoluobčané, dovolte mi naposledy v tomto volebním období, napsat Vám několik
řádků. Chtěl bych shrnout činnost zastupitelstva za uplynulé 4 roky, připomenout, co se za tuto dobu
v obci podařilo udělat. Jak se nám to povedlo, jste jistě hodnotili průběžně sami.
Z těch hlavních akcí v roce 2011 byla provedena rekonstrukce průtahu silnice obcí až
na Benešov, rekonstrukce většiny chodníků, zastávky na horním konci obce, bezpečný průchod
kolem Horáků směrem na ulici u Pazderny a dokončily se výkupy pozemků pro novou bytovou
výstavbu. V roce 2012 proběhla vnitřní rekonstrukce MŠ (zřízení nové třídy, vybavení školky, nové
sociální zařízení, jídelní výtah, úprava zahrady, boudy i plotu), oprava kříže, rekonstrukce ulice
ve Familiích, položení nového vodovodního řádu jak ve Familiích, tak v ulici od zvonice směrem
na Melkov. Zde byla také provedena rekonstrukce splaškové kanalizace. V rámci akce Dyje II byly
svedeny splaškové vody do čistírny odpadních vod pod Hrádkovem a provedeny následné úpravy
místních komunikací ve Familiích. Byl také upraven parčík v horní části obce.
V roce 2013 došlo k dokončení úprav komunikace a výstavba nové části směrem na Melkov.
Zde se podstatně zlepšila kvalita života občanů. Dokončila se výstavba inženýrských sítí v lokalitě
Melkov I a byla zahájena výstavba nových rodinných domků. Z těch menších akcí bych rád
připomenul nezbytné vnitřní opravy v kulturním domě, jeho dovybavení novými stoly a židlemi
a dalším provozním zařízením, výsadbu nové lipové aleje místo přestárlé březové, úpravy
a prořezávky polních cest. Upravili jsme venkovní dětské hřiště v MŠ, zrekonstruovali Boží muka
na výjezdu z obce směrem na Benešov.
Máme velkou radost, že v letošním roce 2014 se nám podařilo vyřešit majetkové záležitosti
pro trasování nového přivaděče pitné vody z Vratíkova a tím se mohly naplno rozběhnout práce
na projektu, který je v současné době na územním řízení na stavebním úřadě Boskovice.
Za zmínku stojí také skutečnost, že se zahájily práce na rozdělení obce do dvou tlakových
pásem, čímž bude zabezpečen dostatečný tlak vody v horní části obce. Ve spolupráci s dotčenými
vlastníky nemovitostí jsme také zahájili projekční práce na rekonstrukci místní komunikace
Kuželovi – Tlamkovi, která je v nejhorším stavu v naší obci, a místní komunikace kolem bytovek až
na výjezd směrem na Benešov. Rovněž jsme dokončili práce na rekonstrukci stávajícího fotbalového
hřiště, na které navazuje sportovní běžecká dráha pro hasiče.
Podařilo se nám vybudovat tradici besed a tematických zájezdů pro seniory, zájezdů
do divadla a divadelních ochotnických představení v našem kulturním domě. Pokračuje i tradiční
mikulášské rozsvěcování vánočního stromu a vánoční koncerty.
Velkou pozornost jsme věnovali pořádku v obci, který je zabezpečován prostřednictvím
veřejnoprospěšných prací, a péči jsme věnovali také našim obecním lesům. Kromě plánované těžby
bylo vysazeno téměř 3000 nových stromků a byly připraveny plochy pro další lesní výsadbu.
Finančně jsme dle přijatých pravidel začali pravidelně podporovat sportovní i nesportovní
spolky a taktéž naši římskokatolickou farnost Benešov. Samozřejmostí byla podpora naší hasičské
zásahové jednotky, kdy kromě kvalitního vybavení bylo pořízeno i nové auto.
Jistě i některé z plánů nebyly ještě uskutečněny, něco se možná nepovedlo dotáhnout
do zdárného konce. Spoustu akcí jsme naopak rozpracovali pro další období a nové zastupitelstvo.
Jaké bude, záleží nyní na Vás.
/bš/
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pokračování ze str. 1

Jak volit do ZO
Všechny kandidáty do zastupitelstva obce (za všechny kandidující strany nebo sdružení)
najdete na 1 volebním listu a své hlasy můžete mezi jednotlivé volební strany rozdělit hned třemi
možnými způsoby:
1) Zvolíte si jen celou jednu stranu či sdružení, kterou označíte – zakřížkujete ve velkém
políčku vlevo vedle názvu volební strany. Tímto způsobem předává občan této straně
veškeré svoje hlasy, které jsou postupně přidělovány jednotlivým kandidátům od prvního
níže. Nemá smysl dělat křížky u některých „favoritů“ této strany – počítání hlasů to
neovlivní!
2) Chcete-li si sestavit zastupitelstvo z různých stran, můžete označit křížkem v rámečku před
jménem jen jednotlivé kandidáty v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny volební
strany či sdružení, do maximálního počtu 15. Každý takto zvolený kandidát dostane 1 hlas.
Můžete vybrat i méně kandidátů, třeba jen jednoho člověka z celé volební „plachty“, tím se
ale ochuzujete o velkou část své rozhodovací síly.
3) Oba způsoby lze i kombinovat – můžete označit 1 stranu a z ostatních stran si vybrat a
označit před jménem několik jednotlivých kandidátů. Nejdříve dostanou Váš hlas
jednotliví vybraní kandidáti a zbytek hlasů do celkového počtu 15 dostane označená strana.
Jejím kandidátům jsou tyto hlasy přidělovány postupně od lídra níže (ani zde nemá smysl u
zvolené strany dělat křížky u některých jmen níže na kandidátce – přidělení hlasů to
neovlivní).
Které hlasy jsou neplatné?
Jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta;
označil-li na hlasovacím lístku křížkem více než jednu volební stranu; označil-li na hlasovacím lístku
křížkem více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce; jestliže hlasovací lístek nebyl
vložen do úřední obálky světle šedé barvy; jestliže je hlasovací lístek přetržen nebo je-li v úřední
obálce více hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
A co se děje s volebními lístky dále?
Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise sečte platné hlasy
pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty. Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu
je dán součtem všech hlasů, které obdrželi její kandidáti jakýmkoliv ze tří výše uvedených způsobů.
Z celkového součtu hlasů pro strany se počítá zisk mandátů (míst v zastupitelstvu) pro jednotlivé
strany. Hlasy u jednotlivých kandidátů nemají přímý vliv na rozdělení mandátů stranám, ale na jejich
pořadí na kandidátce při obsazování míst v zastupitelstvu samozřejmě vliv mají. Způsob přepočtu
hlasů stran na mandáty je vcelku složitý a nedá se jednoduše a srozumitelně popsat, zájemcům
samozřejmě můžeme princip vysvětlit.
6
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A na závěr ještě několik instrukcí, Vám jistě známých. Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svoji totožnost, nebude mu hlasování umožněno.
Volič je povinen se před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. Volič může požádat
ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb přímo okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
/mmt/

Z dění v naší MŠ
V Mateřské škole Okrouhlá je pro šk. rok 2014/2015 zapsáno 29 dětí. V provozu jsou obě
třídy. Celodenní třídu navštěvuje 19 dětí, polodenní 10. Z MŠ odešla paní učitelka Michaela
Martinková, která nastoupila do ZŠ Boskovice. Do MŠ byla přijata nová paní učitelka Monika
Zouharová.
Mateřská škola si připravila pro letošní školní rok mnoho zajímavých akcí pro děti a jejich
rodiče, ale také pro veřejnost. První říjnový den navštíví naši mateřskou školu divadlo Úsměv z Brna
s pohádkou "O pejskovi a kočičce" a děti se setkají se svými kamarády z mateřských škol Benešov a
Kořenec. Další akce je naplánovaná i pro rodiče. Ti budou spolu se svými dětmi vyrábět skřítky
Dýňáčky z okrasných dýní, které vypěstovaly děti na naší školní zahradě. Tyto skřítky budou
následně děti opět rozdávat našim nejstarším spoluobčanům. V listopadu si děti zajedou do MŠ
Kořenec do "Školičky kouzel", kde vystoupí pan kouzelník Jiří Krejčí z Lubné u Poličky. Dále děti
potěší svým vystoupením seniory na jejich besedě a v čase adventním si vyrobí děti se svými rodiči
adventní věnečky. V pátek 5. prosince se všichni sejdeme u místního pohostinství a budeme čekat,
zda přijde Mikuláš se svým doprovodem. Na tento den si děti připraví spoustu básniček a písniček a
snad nepřijde Mikuláš s prázdnou. Těsně před Vánocemi navštíví děti ve školce Ježíšek se svojí
nadílkou a děti navodí vánoční atmosféru zpěvem koled a vánočních písní v místní prodejně COOP.
Do konce kalendářního roku proběhnou v MŠ tematické dny, a to mrkvičkový den a andělský den.
O dalším dění v mateřské škole v Okrouhlé se dočtete v příštím vydání.
/Jaroslava Kovářová/
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Přehled akcí u nás
Cvičení aerobiku bude probíhat vždy ve čtvrtek v 19hod v kulturním domě (poprvé
25.9.). Cvičitelka Ilona Dokoupilová zve všechny věkové kategorie.
Začnou také tréninky ve stolním tenise, letos i pro menší děti.
V sobotu 4.10. se koná Branný závod mládeže požárních hlídek „O pohár starosty
obce”, Výletiště U Pazderny, začátek v 9.00 hod
V neděli 16.11. se uskuteční pochod přírodou do městyse Sloup. Sraz je v 9.00 hod před
hasičskou klubovnou a dále v 9.10hod na křižovatce u Mikulášků. Odjezd ze Sloupu na Benešov je
v 15.10 nebo 17.10hod. Do batohu si přibalte špekáčky a dobrou náladu. Pochod je určen nejen
pro členy SDH, ale i pro širokou veřejnost. Na členy SDH a jejich rodinné příslušníky čeká na konci
pochodu malá odměna. Srdečně zve výbor SDH
Pátek 5.12. v 16hod u Pohostinství BOBY – vystoupení dětí z MŠ a Mikulášská nadílka,
rozsvěcení stromů v obci
Sobota 6.12. se koná již tradiční Mikulášský běh
Divadelní zájezd do Brna, bohužel, prozatím neplánujeme, v pro nás vhodných termínech
(PÁ, SO) nejsou na Brněnských scénách uváděna dostatečně zajímavá představení. Jakmile se objeví
něco vhodného, budete včas informováni. V našem KD máme opět v plánu uskutečnit představení
divadelního spolku z Brna, tentokrát pravděpodobně velmi povedené „Ostře sledované vlaky“
a určitě i nějakou pohádku.
/mmt/

Sport
Výstavba fotbalového hřiště a hasičské běžecké dráhy
Rada obce Okrouhlá děkuje členům výboru AC Okrouhlá a výboru SDH Okrouhlá
za spolufinancování vybudování opěrného zábradlí kolem fotbalového hřiště a dokončení terénních
prací ve sportovním areálu za Kulturním domem v celkové výši 45 tis. Kč.
Výsledky podzimní části 1. Ligy malé kopané Blansko
12. kolo: AC Okrouhlá – FC Kvasar Černá Hora
13. kolo: SK Viktoria Suchý – AC Okrouhlá
14. kolo: AC Okrouhlá – TJ OREL Boskovice
15. kolo: S.t.B. Jabloňany – AC Okrouhlá
16. kolo: AC Okrouhlá – HSK Holešín
17. kolo: AC Okrouhlá – LPP Lhota u Lysic
8
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Pohár Drahanské vrchoviny 2014
Závěr cyklistických závodů se letos jel v sobotu 27.9.2014 v Boskovicích. Zde byli vyhlášeni
nejen vítězové jednotlivých kategorií, ale také celkoví vítězové Poháru za účastnické obce. Více informací
najdete na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

A jak si v letošním seriálu závodů vedli borci z naší obce?
Odrážedla:
Chlapci do 6 let:
Chlapci 7-8 let:
Dívky 7-8 let:
Chlapci 9-10 let:
Chlapci 11-12 let:
Dívky 13-14 let:
Ženy od 19 let:
Muži Elite 19-39 let:

Michal Přikryl – 10.-16.m. a Terezka Jandová – 9.m.
David Veselý – 1.m., Tomáš Janda – 7.m. a Jakub Čížek – 11.-14.m
Vojtěch Přikryl – 5.-7.m.
Barbora Tlamková – 1.m.
Petr Čapka – 9.m.
Tomáš Tlamka – 1.m.
Monika Konečná – 3.m.
Tereza Tlamková – 10.-13.m.
Tomáš Tlamka – 4.m.
Všem reprezentantům gratulujeme!

Tomáš Tlamka závodil v této sezóně i v nejvyšší české soutěži horských kol cross country.
V posledním závodě v šumavském Zadově obsadil sice jen čtvrté místo, ale v celkovém pořadí Mistrovství
republiky získal zlatou medaili v kategorii Muži-amatéři.
Od soboty 13. 9. 2014 jsou po technologické odstávce opět otevřeny Městské lázně Boskovice.
Přijďte se ohřát a zapomenout na špatné počasí do lázní! Pro měsíce září a říjen je platná akce: Každou
neděli od 9.00 do 11.00 hodin mají děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby vstup ZDARMA. Aktuální
provozní doba městských lázní je zveřejněna na www.sluzbyboskovice.cz.
I nově zrekonstruovaná Sauna u Městských lázní je již otevřena (platný rozpis od 4.10.2014),
a to vždy v ÚT 14.00 – 16.00 (rodiče s dětmi), 16.00 – 19.00 (společná), 19.00 – 22.00 (pouze páry),
ST 14.00 – 22.00 (společná), ČT 14.00 – 22.00 (muži), PÁ 14.00 – 22.00 (ženy), SO 14.00 -22.00
(společná)
Saunu a jiné relaxační procedury, kadeřnictví i fitness studio můžete navštívit také
v Pasáži Fáberka v Boskovicích, Kpt. Jaroše 23, která bude slavnostně otevřena 3.10.2014.
V provozu je již také Zimní stadion v Boskovicích, pro veřejnost je otevřeno většinou:
PO 9-17hod; ÚT 9-14hod; ST 9-16hod; ČT 9-14hod; PÁ 9-15,30hod a 19-20,30hod;
SO 13-15,30hod; NE 14-17hod. Aktuální provozní doba je také vždy zveřejněna
na www.sluzbyboskovice.cz.
/mmt/

Kultura a akce v okolí
Výstava Fenomén Igráček
Ve čtvrtek 18. 9. 2014 byla v Muzeu Boskovicka na Hradní ul.č.1 zahájena výstava
o historii, současnosti, vývoji i výrobě této hračky. Výstava, která cestuje a sklízí úspěch po muzeích
v celé České republice, potrvá až do 6.1.2015. Otevřeno je ÚT-PÁ 9-17hod, SO-NE 13-17hod.
Muzeum zaplnily historické i moderní figurky. Vedle původních IGRÁČKŮ ze 70. a 80. let
budou k vidění i nové figurky s moderními prvky a doplňky. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit
na netradiční vize designérů, zajímavosti z výroby figurky a připravena je i soutěž o hodnotné ceny.
Výstava zajímá nejen velké návštěvníky, kteří vzpomínají na dětství s legendárními figurkami, ale i
děti, které i v dnešní době dokáže IGRÁČEK oslovit. Výstavu připravila společnost EFKO, český
výrobce her a hraček, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.
Okrouhlecký list 4/2014
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Divadelní předplatné Boskovice 2014/15
Od konce září bude k dostání předplatné na divadelní představení v nové sezóně pro nové
zájemce. Zakoupit si je můžete v Městském informačním středisku na Masarykově nám.
V sezóně 2014/15 se můžete těšit na tato představení:
14. října 2014 „Kolega Mela Gibsona“ – One man show Martina Trnavského z Div. spolku Frída
Listopad 2014 „Sheldon a jeho matka paní Levinová“ - hrají: Naďa Konvalinková a Jan Zadražil (Divadlo v Řeznické)
19. března 2015 „Biostory“ - hrají: Barbora Seidlová, Daniela a Nikola Zbytovské (Divadlo MaléHry)
4. divadelní představení v jednání

Cena abonentky pro dospělé 1 200 Kč, pro seniory 1 100 Kč.
Máte-li zájem, přihlaste se u p. Mileny Tiché v č.p. 58 (za MŠ) nebo tel.737288037, zajistím.
Jazykové kurzy 2014/15
září 2014 až červen 2015 v učebnách KZMB, kpt. Jaroše 15
Chcete-li se jazykově zlepšit nebo postrádáte-li pravidelnou konverzaci, máte příležitost.
Angličtina - začátečníci, mírně pokročilí (úroveň A1), středně pokročilí (A2), pokročilí (B1)
Francouzština - začátečníci, mírně pokročilí a středně pokročilí
Němčina - začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí
Cena kurzů je 3 500 Kč
Kurzy začínají informativní schůzkou v týdnu od 15. 9. 2014. Pro bližší informace kontaktujte Evu
Václavíkovou; tel. 516 45 35 44, mobil: 730 182 330; e- mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz.
Farmářské trhy Boskovice
Do konce roku proběhnou již tradiční trhy na Masarykově nám. v Boskovicích ještě v těchto
čtvrtečních termínech, vždy v době od 8 do 16 hodin: 23.10., 20.11., 18.12.
Nabídka se stále rozšiřuje a návštěvnost se zvyšuje. O nabídce jsme psali již v předchozích
číslech. Vybere si určitě každý.
Výtvarná soutěž
MAS Boskovicko PLUS vyhlašuje výtvarnou soutěž pro obyvatele regionu Boskovicko
„Co bych chtěl ve své obci vylepšit“, do které se můžete přihlásit až do 15. 10. 2014.
Pravidla soutěže: věk 0 - 25 let, technika volná. Více na www.masboskovickoplus.cz,
kontakt: Barbora Palánová, tel. 516 488 737, 605 352 227, e-mail:palanova@masboskovickoplus.cz
Akce v Arboretu Šmelcovna Boskovice
Termíny: 1.10. - 26.10.2014 - Podzimní arboretum
17.10. - 20.10.2014 -Výstava ovoce a okrasných rostlin
26.11. - 27.11.2014 - Dny adventní vazby
Otevřeno: 17.10. v 16 - 19hod; 18. - 19.10. v 9 - 17hod; 20.10. v 9 - 13hod pro školy.
V ostatní období ÚT – NE 9-17hod. Kontakt: 516 453 071 , www.smelcovna.cz.
XI. Husí slavnosti
V termínu 4. - 5.10.2014 proběhnou po celých Boskovicích již tradiční aktivity. Těšit se
můžete hlavně na:
- velký trh lidových řemesel, prodej výrobků i produktů souvisejících s ročním obdobím a husami, občerstvení,
upomínkový a doplňkový sortiment v areálu parku u Zámeckého skleníku v době od 9 do 18hod po oba dva dny
- dětské atrakce a dětské dílny, pohádkový program, zvířátka ze dvorku, jízda na koních, v Muzeu výstava
dětských prací a gastrodílna
- nabídka husí pečínky a prodej husích specialit v Zámeckém skleníku
- husí menu v boskovických restauracích po celý víkend, vhodná je rezervace míst
- soutěžní výstava chovatelů drobného zvířectva v areálu za Muzeem
- výstava soudobé i historické zemědělské techniky na Hradní ulici
- otevřena bude i vyhlídková radniční věž na Masarykově nám. (přes Infocentrum)
- bohatý doprovodný společenský a kulturní program v letním kině i na dalších místech města, např. SOBOTA
v 15,30hod „Hradišťan“, v 17,00hod „Třetí zuby“, NEDĚLE v 12,30hod „Trní“, ve 14hod „Jaroslav Uhlíř
s kapelou“, v 15,00hod „Pavlína Jíšová a přátelé“, v 17,00hod „Joe Cocker Revival Brno“

Vstupné: 80,-/den; 120,-/2dny, děti do 10 let a ZTP zdarma. Více na www.husi-slavnosti.cz.
10
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 1.10.2014 v 19.00 hod „Vztahy na úrovni“ Divadelní představení Divadelní společnosti Háta
v Kulturním domě v Letovicích.
Účinkují: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Absolonová nebo Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová nebo Adéla
Gondíková, Ivana Andrlová nebo Vlasta Žehrová nebo Olga Želenská, Martin Zounar nebo Martin Sobotka, Zbyšek Pantůček
nebo Pavel Nečas. "Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů, sedících
na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Podle všeho by tyto vztahy měly být na vysoké úrovni, jenže zjistíte,
že jsou stejně zamotané, strastiplné a legrační jako u jiných lidí."
Vstupné: 200,- Kč v předprodeji / 250,- Kč na místě. Předprodej vstupenek v MKS Letovice

 4.10.2014 XI.bienále flétnových souborů na Zámku Boskovice
 30.10.2014 „Uspávání broučků“ - lampionový průvod po Suchém
 30.10.2014 v 19.00 hod Dan Bárta a Robert Balzar Trio - společný koncert skvělých hudebníků

v Kulturním domě v Letovicích. Vstupné: v předprodeji 200,- Kč / na místě 250,- Kč.
31.10.2014 Halloween na Zámku Boskovice, více na www.zamekboskovice.cz, tel.: 516452241
8. 11. 2014 V. Svatohubertské slavnosti na Zámku Boskovice
17.11.2014 Vzpomínková akce k 25. výročí "Sametové revoluce" v Boskovicích
5. - 6.12.2014 tradiční Vánoční jarmark na Masarykově náměstí v Boskovicích,
7.12.2014 Rozsvícení vánočního stromu v Boskovicích na Masarykově náměstí
/mmt/







Zubní pohotovost
pracovní doba:
Říjen
4.10.
5.10.
11.10.
12.10.
18.10.
19.10.
25.10.
26.10.
28.10.
Listopad
1.11.
2.11.
8.11.
9.11.
15.11.
16.11.
17.11.
22.11.
23.11.
29.11.
30.11.
Prosinec
6.12.
7.12.
13.12.
14.12.
20.12.
21.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.

So, Ne, svátek:

8.00-12.00

MUDr. Láníková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pernicová

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

MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MDDr. Potůček
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (Řehořková)
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MDDr. Staňková K.
MUDr. Švendová

Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Blansko, Mahenova 13
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Boskovice, Lidická 8
Křtiny, Zdrav. středisko

516 412 422
516 417 621
516 419 538
516 444 326
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 456 109
516 439 404

MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Staňková V.
MUDr. Bočková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Hošák
MUDr. Well
MUDr. Žilka

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Jedovnice, Zdrav. středisko
Kunštát, nám. ČSČK 38
Adamov, Smetanovo nám. 327
Adamov, U Kostela 4
Adamov, Smetanovo nám. 327
Benešov, 19

516 488 451
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 472 227
516 442 726
516 462 203
516 446 398
516 446 428
516 447 605
516 467 313
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Malá Mařenka budí ve 3 ráno otce:
Tatínku já chci vidět slonečky”
Teď ne Mařenko, víš, že teď se musí spinkat."
Ale já chci vidět slonečky!"
"Už jsem ti přece posledně říkal, že se to nesmí dělat."
"Ale já moc, moc chci! Když mě neukážeš slonečky.....,
tak řeknu mamince, že seš na mě zlej!"
"No tak tedy dobře. Ale naposled, je ti to jasný!?"
Otec jde k telefonu, vytočí číslo a povídá:
"Dobrý den, tady plukovník Novák.
Vyhlaste 3. rotě chemický poplach."

„To se nestydíš přicházet
z hospody tak pozdě?" huláká
manželka z ložnice na manžela.
„Moc se neraduj, jen jsem si
přišel pro harmoniku!"
Chlapík tlačí na záchodě jako
najatý. Jde kolem uklízečka a zdá
se ji, že se zbytečně svítí, tak
zhasne. V tom se spustí hrozný řev,
tak znovu rozsvítí.
„Proč tak řvete??"
"Tfuj, to byl ale blbej fór! Už sem si
myslel, že mi vypadly oči!"

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Ivana Tlamková
Hynek Nejezchleb

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

Do svazku manželského vstoupili:
Zuzana Dvořáková & Petr Švancara
Blanka Fialová & Michal Ošlejšek
Jana Čížková & Lukáš Trunda

GRATULUJEME !!!

Významné životní jubileum ve 4. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Ševčík František
Čížková Ludmila
Horáková Ludmila
Liznová Františka
Ševčíková Alžběta

č.p. 87
č.p. 63
č.p. 2
č.p. 135
č.p. 21

Čapková Marie
Nováková Františka
Baráková Marie
Fleková Zdeňka

GRATULUJEME !!!

č.p. 19
č.p. 125
č.p. 73
č.p. 27

/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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