Okrouhlecký list
Informační čtvrtletník obce Okrouhlá

3/2017

Motto:
„Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se
nejprve, zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.“
Carl Gustav Jung

D

ěti už se konečně dočkaly konce školního roku a těší se na prázdniny. I my
dospělí bychom si měli odpočinout a načerpat novou energii.
Ke zpříjemnění Vašich volných chvil chceme přispět i my novým číslem
našeho listu.
Při přípravě nového čísla je vždy nejtěžší najít vhodné téma do úvodu. Ale téměř pokaždé
mi pomůže nějaká malá náhoda – zmínka v tisku či mediích, obrázek, zajímavý citát, samozřejmě
i roční období či svátky. Nejinak tomu bylo i tentokrát.
Zrovna jsem s dětmi probírala význam některých rčení a přísloví, která běžně používáme,
protože jim unikal jejich význam. Prostě jiná generace...A v ten den mi přišel zajímavý email od naší
bývalé spoluobčanky, paní Vlasty Skoumalové, jakoby tušila, co doma právě řešíme...
Čeština je jazyk nesmírně bohatý a hravý. Existuje mnoho ryze českých rčení, která
ani pořádně nejdou přeložit a která tvoří nezbytnou součást českého folkloru a jsou používána
už po generace. Když rčení říkáte, nejspíše ani nepřemýšlíte nad jejich významem nebo nad tím, jak
ono dané rčení zrovna vzniklo. Jak vznikly obraty, které denně používáte i vy? Poodhalili jsme
pro vás roušku historického tajemna a nyní máte jedinečnou možnost zjistit, co vlastně některá z nich
znamenají…
Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky dvou přátel uzavřené
v roce 1880, kde jeden se vsadil s druhým, že do svátku sv. Jana Nepomuckého získá přízeň dívky,
do které byl zamilovaný. V den, kdy započalo jeho úporné snažení o srdce své vyvolené, zbývalo
do 16. května, kdy se slaví Nepomuckého svátek, 106 dní. Jestli sázku vyhrál, však není známo.
Dnes velmi nevinně znějící nadávka jdi do háje nejspíše v konkurenci vulgárních termínů,
kam můžete někoho poslat, nikoho nepobouří a neurazí. Dříve ale slovo háj znamenalo hřbitov, tudíž
pokud jste někoho poslali do háje, naznačovali jste mu tím, že by měl zemřít. A to už tak mile nezní.
pokračování na str. 4
Okrouhlecký list 3/2017

okrouhleckylist@seznam.cz

1

Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí
Středa

8:00 - 14:00 hodin
13:00 - 19:00 hodin

Provozní doba kanceláře úřadu:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 14:00 hodin
8:00 - 14:00 hodin
13:00 - 19:00 hodin
8:00 - 14:00 hodin
8:00 - 12:00 hodin

V době nepřítomnosti lze sjednat schůzku na tel. 724 137 891.
Telefonní číslo na obecní úřad: 516 467 244.

Z dění v obci
 Uspokojivě pokračují práce na výstavbě nové hasičské zbrojnice.
 Přeložka vysokého napětí pod kravínem bude provedena v nejbližším období.
 Začátkem září bude zveřejněna cena nových pozemků v lokalitě Melkov II, začnou se zaměřovat
pozemky a bude vypsáno výběrové řízení na zhotovení inženýrských sítí, aby odprodej pozemků
a výstavba mohly začít na jaře příštího roku.
 Proběhlo výběrové řízení na dodávku malotraktoru s lesní nadstavbou, na jehož pořízení jsme
získali dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu z titulu „Technika a technologie
pro lesní hospodářství“. Ze tří oslovených firem byla nejnižší nabídka od firmy Tlamka, s.r.o.
Boskovice, která stroj dle zadání dodá do konce roku.
 Proběhlo také výběrové řízení na projekt z Operačního programu životního prostředí z EU
na výsadbu stromořadí v extravilánu obce v lokalitě Stádliska-Květihorka, na což jsme získali
dotaci přes 400.000,- Kč. V měsících září – listopad 2017 výsadbu provede firma Arboretum
Šmelcovna Boskovice. Dojde k výsadbě 33 listnatých domácích stromů a 99 listnatých
domácích keřů v délce 355 m a ovocného stromořadí ze starých odrůd jabloní a hrušní (40 ks)
i ořešáků (5ks) v délce 462 m, včetně pásu zeleně a vytvoření dočasné oplocenky. Aleje budou
v péči firmy ještě po dobu 2 let. Cílem tohoto projektu je zvýšení biodiverzity (tj. rozmanitosti
života v přírodě) a ekologické stability krajiny a také zmírnění rizika degradace půdy vodní erozí.
 Další investiční i neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje získala Jednotka sboru
dobrovolných hasičů na pořízení věcných prostředků požární ochrany - osvětlovací balon,
oživovací přístroj, oxymetr, rozpínací vak, zdravotnický batoh a svítilny na helmy
 S dotací z Programu rozvoje venkova bude dovybaven kulturní dům dalšími novými stoly
a židlemi
 MŠ se zapojila do projektu Místního akčního plánu MAP v oblasti vzdělávání v ORP Boskovice
o dotaci z IROP (integrovaný regionální operační program) na získání finančních prostředků
pro vybavení čtenářského koutku a herny. Z rezervy hospodaření MŠ pak děti dostanou nové
přikrývky a polštáře včetně nových povlečení, do kuchyně přibudou nové nádoby na vaření.
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 RO schválila Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro další roky, o přijetí vždy
rozhoduje ředitelka MŠ – k nahlédnutí na OÚ i v MŠ
 O prázdninách bude stržena Svazarmovská věž, jejíž stav je již naprosto nevyhovující a hrozí
nebezpečí úrazu při její návštěvě. Do akce se pustí členové spolku VOKO. Další využití
betonové plochy jejich základů se bude ještě řešit, nápadům od Vás se nebráníme.
/mmt/

Starostův sloupek
Vodovod
Loni byl uveden do provozu nový vodovodní přivaděč. Jsme zásobováni pitnou vodou
z valchovských vrtů. Koncem května jsem byl informován ředitelem VAS Ing. Petrem Fialou, že
v sobotu 27. května 2017 byl 3x větší odběr pitné vody než je normál.
Vodovodní soustava tuto situaci bez problému zvládla. Zřejmě se jednalo o obvyklé sezónní
napouštění bazénů. V minulosti bychom již naváželi cisternou vodu do vodojemu, tak jako některé
obce v současnosti.
Potvrdila se nám tak správnost rozhodnutí o výstavbě nového přivaděče.
Platnost vyhlášky proti hluku
Chci upozornit všechny občany naší obce na dodržování obecně závazné vyhlášky č.1/2011
„O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“, kde je stanoveno mimo jiné, že každý je
povinen zdržet se o nedělích v době od 6:00 do 22:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů, apod.
O porušení této vyhlášky ve vašem okolí nás neváhejte neprodleně informovat. Za porušení
hrozí sankce až do výše 30.000,- Kč.
/bš/

Přehled akcí u nás
sobota 22.7. Běh okolo sněhuláka, 8 - 15 h
sobota 26.8. Tradiční myslivecké odpoledne pro děti i rodiče (za nepříznivého počasí termín 2.9.)
sobota

9. 9. výlet rodičů a dětí se Společenstvím Archa do Brna (planetárium) a Blanska

neděle 17.9. Pouť na Benešově - dětská mše v 10 h
neděle 24.9. Branný závod mládeže požárních hlídek- začátek v 8 h
pátek

29.9. zájezd na divadelní představení do Městského divadla v Brně na představení „Duch“

Nabídku dalších zajímavých možností na trávení volných dní najdete již tradičně v další části listu.
/mmt/
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pokračování ze str. 1

Být z něčeho jelen je rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu.
Vzniklo za první světové války, když čeští vojáci museli v rámci císařské armády Rakouska-Uherska
bojovat po boku Maďarů. Ti se během nástupu hlásili při vyvolání svého jména právě vykřiknutím
slova: "jelen", což je maďarský výraz pro: "přítomen". To, že maďarština používá slovo, které zní
jako české jméno zvířete, spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců, přišlo Čechům
legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce.
A houby s octem mají historii daleko delší. Když se o někom řekne, že o něčem ví houby
s octem, znamená to, že neví o dané věci vůbec nic, je mu k ničemu. S nějakými hříbky v láku to
samozřejmě nemá nic společného. Původ rčení je nutno hledat v bibli. Když ukřižovanému Ježíši,
který trpí žízní, římský voják posměšně podal na kopí napíchnutou houbu namočenou v octu, tedy
něco, z čeho se rozhodně nenapije, neprojevoval velké nadšení, byla mu úplně k ničemu.
V přeneseném významu oslí můstek označuje spojení dvou nesouvisejících témat. Ale
v dávných dobách byla jízda na oslu levnější formou jízdy na koni. Osel však na rozdíl od koně
neuměl přejít nebo přeskočit ani sebemenší příkop a všude se tak musely stavět malé lávky, aby se
jezdec vůbec někam na oslu dostal. Zmapováno je i první použití sousloví oslí můstek v dnešním
významu, které použil ve 14. století filosof Jean Buridan
Ke rčení dávat si bacha se traduje poměrně rozšířené vysvětlení, že synonymum k tomu,
když si má někdo dávat pozor, vzniklo podle jména absolutistického kancléře Alexandera Bacha,
před kterým se každý musel mít na pozoru. Realita je ale prozaičtější, "bacha" si totiž lidé dávali už
dávno před Bachovým narozením, jedná se o českou zkomoleninu německého "Obacht!", což
znamená v žargonu zlodějů právě "dej si pozor".
Prohlášení je to na draka, že je něco k ničemu, je v této formě takové téměř až pohádkové.
Nenechte se ale mýlit, místo pohádek o dracích je původ rčení nutno hledat tak leda ve slovníku
německých vulgarismů. Drak totiž není ničím jiným než zkomoleninou německého "Dreck", což
znamená výkal. Tudíž když je něco na draka, je to zároveň na ….
I když nejslavnější pikle kuli proradní rádci v Šíleně smutné princezně i dnes podobní
jedinci žijí mezi námi. Jde o hovorový výraz pro to, když na někoho vymýšlíme nějakou zákulisní a
nekalou věc, kupříkladu spřádáme jakýsi komplot, osnujeme pletichy. Pikle je množným číslem
slova pikl, pikel, což byla (z německého slova Pickel) malá středověká bodná zbraň, která šla lehce
ukrýt a pak někomu nepozorovaně vrazit do zad. Slévati pikl, kouti pikl původně znamenalo „vyrábět
(si) pikl (bodnou zbraň) s úmyslem zavraždit někoho (zákeřně)“; zřejmě i pod vlivem hláskové
podoby se slovesem spiknout se, k němuž ve staročeštině existovalo i adjektivum spiklý. Její výroba
měla tedy s dnešním intrikařením leccos společného.
Sousloví být v čudu jako výraz pro to, že někdo nebo něco zmizelo, většina lidí chápe tak,
že se jedná o zkomoleninu "být v čoudu", tedy utíkat pryč tak, že se za člověkem práší, čoudí. Historie
nám nabízí ještě jedno humornější vysvětlení. ČUD neboli Českomoravské úvěrové družstvo byl
podnik, který lidem nabízel půjčky. Jeden ze zakladatelů svou kampeličku vytuneloval a s penězi
zmizel neznámo kam. Ti, kteří přišli o peníze, tak rázem věděli, že jejich úspory jsou v "ČUDu".
Chytat lelky/ lelkovat nás všechny asi občas baví. Lelek je malý líný pták, jehož chytání je
zbytečné. Lelek je malý hnědý pták, který celý den spí a aktivní je jen k večeru, kdy loví hmyz. Líní
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lidé, kteří nic nedělají, jsou tak stejní jako tento ptáček. Co se jeho chytání týče, ptáčníci věděli, že
právě vzhledem k neaktivitě lelků je přes den prostě chytit nemohli, protože byli v klidu schovaní,
a tak úsloví s chytáním lelků používali k naznačení toho, že se zabývají něčím zbytečným
a nepotřebným.
Ale k prázdninám a dovoleným chytání lelků neodmyslitelně patří a zas tak zbytečné či
nepotřebné přece jen občas není…...
/mmt/

Obecní knihovna informuje
Vážené čtenářky a čtenáři,
dne 28. června 2017 byl uspořádán v Obecní knihovně Okrouhlá tradiční Den otevřených
dveří. Pravidelní čtenáři i další zájemci se seznámili s provozem knihovny a aktuálními knižními
novinkami z vlastního knižního fondu i výměnného fondu Regionálního oddělení Městské knihovny
Boskovice. V rámci DOD proběhla čtenářská miniporadna, během které bylo možné vybrat si knihy
na léto a na prázdniny.
Pokud se rozhodnete i Vy, milí spoluobčané, knihovnu navštívit, pokusíme se vyhovět
Vašim požadavkům a žádané knihy objednat v novém knižním souboru v měsíci září. Uvítáme také
jakékoliv nápady a návrhy na zlepšení našich služeb.
V měsíci červenci bude knihovna uzavřena a provoz bude opět zahájen 16. srpna 2017
v době od 16 do 19 hodin.
/et/

Z dění v naší MŠ
V závěru školního roku jsme se ve školce nenudili. V květnu naše děti zazpívaly,
zatancovaly a zahrály pohádku O Červené karkulce našim maminkám. Na svátek dětí 1. června jsme
zase společně prožili s hasiči Okrouhlá, policií Brno a třídou 3.G Míši Martinkové ze ZŠ Slovákova.
Děti naši školku navštívily v zájmu naší spolupráce a po té už jsme trávili společné
dopoledne na hřišti za kulturním domem. Za tuto akci patří velké poděkování Ing. Milanu Havlíčkovi
a Ing. Milanu Tlamkovi. A také všem ostatním hasičům a policistům, kteří přijeli, a mohli se nám
takto celé dopoledne věnovat.
Dne 12. května proběhlo v naší školce Muzikohraní - bubínkování pod vedením pana
Jasanského, a to i s rodiči našich dětí. Všichni si tak mohli vyzkoušet hrát na bubny a různé rytmické
nástroje a společně se pobavit. Při této příležitosti jsme se slavnostně rozloučili s našimi
nastávajícími školáky, a to s Robinkem Havlíčkem, Adélkou Hockovou, Sofinkou Andrlíkovou
a Amálkou Palasovou. Dětem byla předána ozdobná stužka, knížka a dárek od obce. Těmto dětem
přejeme, aby se jim ve škole líbilo a taky se rády za námi vracely pochlubit se svým vysvědčením.
Dále pak jsme si v tomto týdnu naplánovali s dětmi Barevný týden. Děti chodily
od pondělka každý den v jiné barvě. V pondělí to byla červená, v úterý modrá, ve středu žlutá,
ve čtvrtek zelená a v pátek oblíbená. Každý den si děti vyrobily nějaký výrobek v téže barvě Okrouhlecký list 3/2017
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mořskou rybu, čelenku, tygříka či krokodýla, v pátek namalovaly duhu a byly za svou snahu
odměněny. Celá školka žila barvami a také některé maminky se zapojily a chodily každý den v těchto
barvách. Maminkám děkujeme, že s námi měly tu trpělivost a děti oblékaly do barev.
V současné době máme za sebou i výlet s rodiči do ZOO, tentokrát to byla Zoo Lešná, kterou
jsme navštívili v sobotu 24. června. Zoo byla pěkná, je vyspravená, děti zvládly výlet s nadšením
a v pohodě. Doufám, že se děti ve školce nenudily a tento rok byl pro všechny přínosem a plný
radosti, pěkných vztahů mezi sebou a porozumění. A my se budeme po prázdninách těšit zase na ten
další. Vždyť děti jsou to nejkrásnější, co všichni máme a bez nich by nám bylo na světě moc smutno.
Přeji všem krásné prázdniny!
Jaroslava Kovářová

Den dětí v MŠ se složkami integrovaného záchranného systému
Na měsíc červen se děti obzvláště těší a to nejen kvůli 1. červnu, kdy mají svátek, ale
především proto, že se blíží vždy dlouho očekávané prázdniny. Začátek tohoto měsíce - Den dětí - byl
pro děti v Okrouhlé netradiční. Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal pro děti z MŠ Okrouhlá a
pro žáky 3.G ze ZŠ Boskovice Slovákova úžasné zážitkové dopoledne. ZŠ Slovákova a MŠ
Okrouhlá udržují spolupráci již 3. rokem. Děti z místní MŠ jezdí na základní školu do Boskovic
na různá divadelní představení či na návštěvy prvních tříd. Tentokrát žáci z Boskovic přijali pozvání
na Okrouhlou. Navštívili děti v MŠ a poté se společně vydali na místní hřiště, kde je čekal bohatý
program s názvem "Společně jsme v bezpečí".
Cílem bylo seznámit děti se složkami záchranného integrovaného systému a prakticky si
vyzkoušet různé činnosti. V hasičském oblečení zkusily překonávat bariéry, slalom, spojení hadic a
nástřik vody na terč. Brněnští policisté přivezli dětem ukázat různé zbraně, neprůstřelné vesty a jiné
zajímavosti, mohli se posadit a svést na policejní motorce, či si nechat změřit rychlost svého běhu.
Ve zdravotnické části zhlédli ukázku první pomoci a vyzkoušeli si ve dvojicích ošetřit různá zranění.
Největším překvapením pro děti byla možnost slaňování. Aktivity byly velice pestré a slunečné
dopoledne jsme si společně moc užili.
Tímto bych ráda poděkovala panu Ing. Milanu Tlamkovi a SDH Okrouhlá za zorganizování
Dne dětí, dále panu Ing. Milanu Havlíčkovi za zajištění policejní složky a slečně Anežce Kovářové,
která se postarala o zdravotnickou část. Nezbývá nic jiného než poděkovat všem účastníkům a těšit se
na další společná setkání.
Mgr. Michaela Martinková
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Zprávy od hasičů
Dobrovolní hasiči cvičili ve vojenském prostoru
Dobrovolní hasiči z jednotek SDH obcí předurčených k činnostem v oblasti ochrany
obyvatelstva absolvovali na konci 3. květnového týdne dvoudenní praktický výcvik ve vojenském
újezdu Březina u Vyškova. Výcviku se zúčastnila také JSDH Okrouhlá.
Akci pořádali příslušníci oddělení IZS a řízení jednotek PO HZS Jihomoravského kraje.
K výcviku byla využita cvičiště ve vojenském újezdu Březina. Stravu finančně zajistil Jihomoravský
kraj.
Pro hasiče byla připravena čtyři stanoviště, na kterých se museli vypořádat s konkrétními
úkoly. Trénovali tak objemové čerpání vody s využitím mobilní čerpací stanice MČS 150 z přehrady,
která hrozila protržením a zaplavením přilehlé obce. K ochraně objektu museli stavět
protipovodňové hráze z dvoukomorových protipovodňových pytlů. Čerpali vodu z rybníka, který
hrozil přelivem, s využitím motorových kalových čerpadel svých a HZS Jihomoravského kraje.
Posledním stanovištěm bylo kompletní týlové zázemí - označování zásahových tras, příprava
a distribuce stravy, zajištění PHM a prostředků PO, atd. Do výcviku se zapojilo 105 dobrovolných
hasičů z 18 dobrovolných jednotek Jihomoravského kraje. V pořadí již čtvrtý výcvik navazoval
na předchozí ročníky, které rovněž prohlubovaly znalosti a dovednosti zasahujících na úseku
ochrany obyvatelstva. Tyto vyčleněné jednotky se osvědčily i v praxi, kdy jsou vysílány k událostem
většího rozsahu, příp. k událostem, které svým charakterem vyžadují jejich nasazení.
Druhý den pokračovalo cvičení seznámením se s problematikou zásahů jednotek PO
v areálu vojenského újezdu a s technikou vojenské hasičské jednotky. Sobotní dopoledne bylo
zakončeno dovednostní soutěží, kde každá jednotka plnila úkoly na třech stanovištích (výměna
řetězu motorové pily, přeřezání kmene ruční pilou a sebezáchrana hasiče z výšky). Se všemi
disciplínami se nejlépe popasovali hasiči z Chvalovic, kteří tak získali hlavní cenu – motorovou
řetězovou pilu. Naše jednotka skončila na 4 místě.
Jen v letošním roce byly předurčené jednotky nasazeny při několika mimořádných
událostech, kde prokázaly svoji potřebnost. Konkrétně JSDH Okrouhlá zasahovala u dvou velkých
požárů a to ve Štechově a Vilémovicích. V měsíci květnu pak okrouhličtí hasiči byly vyslání
na stavbu protipovodňové hráze do Velkých Opatovic při přívalových deštích.

Přívalový déšť postihl Blanensko
Zvýšený počet výjezdů zaznamenali hasiči na Blanensku v neděli 14. května v podvečer.
Nejvážnější byla situace ve Velkých Opatovicích a blízkém okolí. Zde voda zaplavila sklepy
a komunikace. Aby hasiči zabránili dalšímu zaplavení rodinného domu, postavili v ulici Záhumení
hráz z pytlů s pískem. Na stavbu protipovodňové hráze byly nasazeny jednotky dobrovolných hasičů
z Okrouhlé a Jabloňan, které mají speciální školení pro výstavbu protipovodňových opatření.
Následky vydatného deště odstraňovalo více jak padesát hasičů z celkem osmi jednotek.
S přicházejícím večerem se situace začala uklidňovat.
/imt/
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Sport
Běh kolem sněhuláka
Běžecký závod v délce 150 m – 10 700 m dle věkových kategorií
Kdy: 22.7. 2017
Kde: Výletiště na Okrouhlé
Pro koho: Pro všechny!! Pro děti, mládež, dospělé, dámy i pány, začátečníky
i pokročilé
Startovné: Okrouhláci 40 Kč, ostatní 50 Kč
Každý závodník obdrží drobné občerstvení, k osvěžení bude
připraveno pivo i limo, k jídlu upečené sladké dobroty.
Více informací na www.elitesportboskovice.cz/zavody nebo
kolemsnehulaka@seznam.cz
Za pořadatele Vás zve Vojta Grün
Okresní běžecká liga Blansko
Soutěž je určena všem rekreačním, závodním i kondičním běžcům. Více
na www.oblblansko.cz. Přejeme hodně zdaru našim běžcům do dalších závodů.
Pohár Drahanské vrchoviny
Na stránkách závodů www.pohardrahanskevrchoviny.cz si přečtete o etapě v naší obci
od prezidenta Petra Koudelky ze dne 20.6. jen samou chválu...
V sobotu v „Monze“!
Nejstarší okruh v rámci MTB „Vrchoviny“, kterým je klasická trať v Okrouhlé, vyzvou
závodníci už tuto sobotu (24.6.2017), kde se zde odjede pátý podnik letošního MTB Superior Poháru
Drahanské vrchoviny. Tratě, které konfigurovali už na přelomu tisíciletí Milan Šafář s Pavlem
Tlamkou (jel se zde několikrát závod v rámci tehdejší bikové série Pell´s Cup) byly postupně
modifikovány do stávající „mistrovské“ podoby a zazávodili si na nich takový borci, jako například
Pavel Boudný, Ondra Cink či bratři Ondřej a Honza Fojtíkovi. A protože se skutečně jedná už
o kultovní, nebojím se napsat, legendární okruh, srovnání s podobným okruhem v Monze u Milána
není, myslím, příliš velkým rouháním, byť se v tomto případě jedná o poněkud odlišnou sportovní
disciplínu…
Pět tratí připravují místní vzorní pořadatelé pro závodníky i letos a zdá se, že i Okrouhlá bude
pro bikery z blízkého i dalekého okolí magnetem. Soudím tak alespoň podle zájmu o tento závod, který
jsem mohl zaznamenat při posledním závodě MTB ČP minulý víkend v Bedřichově. „Monza“
nastartuje blok čtyř prestižních „race“ v rámci „Vrchoviny“, v rychlém sledu po ní budou následovat
Velké ceny Žďárné, Březové nad Svitavou a před prázdninovou přestávkou se odjede ještě další
„klasika“ XCO – Valchovské „Monako“. Ve Spešově se poprvé objevila hvězda loňské „Vrchoviny“
kategorie mužů ELITE, Michal Kozel (Superior Raiders), kterého ale v závodě hodně zastínil letos
výborně závodící Dominik Prudek (MORAVEC Team). A jsou tady i další, letos výborně jezdící rajdři
elitní kategorie, kteří si sobotní prestižní okruh určitě nenechají ujít, ať už bratři Koblížci či Jirka
Ošťádal, mezi ženami se čeká start zkušené Lucky Veselé, chybět by neměla ani skoro domácí a letos
také skvěle závodící Adéla Šafářová… No a protože počasí má být v sobotu „prvotřídní“ (možná, že
8
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to bude až moc…), nenechte si Okrouhleckou „Monzu“ se svými legendárními traťovými pasážemi,
jakými jsou „Skřipec“, „Klenčí“ nebo „Leséček“ určitě ujít! Těšíme se!
Od Petra Koudelky máme i hodnocení po skončení závodu. Můžete si jej přečíst
na http://www.pohardrahanskevrchoviny.cz.
A jak si stojí naši zástupci:
odrážedla
Jan Kříž
dívky 9-10 let
Barbora Tlamková
Juniorky a Kadetky
Monika Konečná

4.m.
4.m
5.m.

Jak je vidět, našim cyklistům se do závodění s tak velkou konkurencí moc nechce. Závody
již před léty ztratily kouzlo zábavy pro naše děti a změnily se na akci krajského, možná
i celorepublikového, významu. Ale zase nás může těšit, že o naší malé obci ví i lidé ze vzdálených
míst a závody nám tak jistě dělají vítanou reklamu.
Program dalších závodů je následující:
06. Žďárná
07. Březová
08. Valchov
09. Benešov
10. Buková
11. Kořenec
12. Bořitov
13. Velenov
14. Knínice
15. Boskovice

01.07.2017
05.07.2017
08.07.2017
05.08.2017
12.08.2017
19.08.2017
26.08.2017
09.09.2017
16.09.2017
23.09.2017

Něco málo také o fotbalu...
Je to již řadu let, kdy jsme otiskli rozhovor s našim „slavným rodákem“ Přemkem Kovářem.
Od té doby se v jeho životě mnohé změnilo, tak je zřejmé, že si to nemohl nechat jen pro sebe. Nejen
tyto novinky vybíráme z článku pro časopis My Face (květen 2017; čtení pro volný čas z Blanenska
a Boskovicka)
… „Do branky jsem se dostal trošku se štěstím. V jednom zápase jsme prohrávali 6:0.
Pršelo, hřiště byla jedna velká louže a po šestém smolném inkasovaném gólu jsme si udělali z bláta
kuličky a začali je házet po našem gólmanovi. Ten se samozřejmě naštval, sundal rukavice a šel pryč.
Vzal jsem si rukavice a od té doby už jsem se stavěl mezi tyče.
Mým fotbalovým vzorem byl gólman Bayernu Mnichov Oliver Kahn. Takový blázen, který
si dokázal ve vápně srovnat pořádek. Moc se mi líbilo, jak si diriguje hráče před sebou. Tak nějak se to
snažím dělat i já.“
Z žactva v Boskovicích putoval do ligových Drnovic, pak na půl roku do druholigových
slováckých Kunovic a na 1 rok zkusit štěstí v třetiligovém řeckém týmu FC Lamia. Po návratu
a operaci ramene se rozehrával v třetiligové Hlavici blízko Liberce, odkud byl do tamního Slovanu
jen krok a zde zanechal zatím asi nejvýznamnější stopu.
„Na Liberec vzpomínám moc rád, byla tam tehdy skvělá parta, jedna velká jízda. V domácí
soutěži se nám dařilo a pohádka pokračovala i v Evropské lize, kde jsme si zahráli na hřištích týmů
Okrouhlecký list 3/2017
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jako Udinese, Sevilla, Freiburg či Alkmaar. Můj sen dostat se
do 1.ligy se tím splnil, účastí v Evropské lize jsem ho ještě
trošku vylepšil,... ale jak se říká, s jídlem roste chuť, takže
jsem ještě svoje sny posunul na účast v Lize mistrů; rád bych
získal nějaký pohár.“
Jeho kroky pak vedly do trochu exotického Izraele,
do klubu Hapoel Haifa. Na pobyt zde i s rodinou velmi rád
vzpomíná a o dovolené se sem za kamarády každý rok rádi
vrací. O začátcích zde Přemek říká: „První dva měsíce byly
těžké, jelikož všechny potraviny v obchodě máte v hebrejštině. Tu
hatmatilku jsem neuměl a sem tam jsem měl problém. Třeba když jsem
hledal hladkou mouku-chtěl jsem udělat buchtu a pak se doma divil, že mi
to z hrubé nejde. Naštěstí jsme tam velmi brzy měli spoustu přátel a lidé kolem týmu mi skvěle
pomáhali a vše potřebné zařídili. Lidé tam dokážou být přátelští a vstřícní, byla to taková jedna velká
dovolená. Každých 14 dnů jsme tam měli někoho na návštěvě a hodně jsme cestovali. Nikde jsme se
nesetkali s nebezpečnou situací, ačkoli spousta lidí má Izrael za válečnou zónu. Zalíbily se nám
Jeruzalém a Mrtvé moře, ale dá se říct, že celý Izrael je jedna velká památka.
Naštěstí 99% Izraelců ovládá angličtinu, takže nebyl problém se dorozumět. A hlavně jsme
se všichni v angličtině zdokonalili, děti tam navštěvovaly i anglickou školku. Hebrejsky jsem se ale
musel naučit základní informace od trenéra a nakonec jsem občas dirigoval obranu i hebrejsky. A 13
na drese jsem tam měl kvůli manželce, že prý mi přinese štěstí.“
Po dvou slunečných sezónách působil ještě krátkou dobu v bulharském PFK Černo More
Varna, ale nyní už je zase „doma“ - v SK Slavie Praha, s číslem 31 na hrudi. Klubu se letos velmi
dařilo a po úspěšných zápasech získal titul mistra nejvyšší české soutěže. A pohár jsme měli
na ukázku i na Okrouhlé.
A když po náročném tréninku a zápasech zbude Přemkovi trochu volného času, věnuje ho
své rodině-manželce a dvěma uličníkům Honzíkovi a Matějovi. I když samozřejmě i jim občas rád
unikne - na golfové hřiště, kde by si chtěl splnit svůj golfový sen, nebo s taťkou odpočinout a vyčistit
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hlavu na ryby. A když je na dovolené na Okrouhlé, jde se zase mrknout na fotbal - na domácí malou
kopanou, na Kořenec, Benešov či do Boskovic. Velké díky za podporu ale nikdy nezapomene
vyjádřit svým rodičům, kteří ho k fotbalu odmala vedli.
Letní turnaje v Červené zahradě 2017
29.7. - turnaj starších pánů ve fotbale
12.8. - turnaj v beach volejbale mužů
17.8. - sportovní sedmiboj
24.8. - turnaj v beach volejbale smíšených párů
Přihlášky na email strya.sb@boskovice.cz nebo na tel. 606 902 523
I letos bude otevřeno koupaliště Červenka Boskovice nebo Lázně Boskovice podle počasí.
Aktuální provoz najdete na www.sluzbyboskovice.cz.
SPORTPARK BOSKOVICE a BOSKOVICKÉ STEZKY
V neděli 16.7. proběhne v lokalitě Doubravy v Boskovicích slavnostní otevření nového
centra pro sportovní a rekreační cyklistiku.
Projekty Sportparku Boskovice a Boskovických stezek vznikly z iniciativy bývalé
místostarostky města Boskovice, dnes senátorky Ing. Jaromíry Vítkové a díky tomu, že se na oba
projekty podařilo již v roce 2016 získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Jihomoravského
kraje přesahující 5 milionů Kč, jsou Sportpark a Boskovické stezky v roce 2017 dokončeny. Byl zde
vybudován objekt Singltrek Centra jako zázemí pro návštěvníky Sportparku (WC, sprchy, šatny a
víceúčelová místnost s malou kuchyňkou), je k dispozici samoobslužný cykloservis s přilehlou
myčkou kol, venkovní odpočívadla, stojany na kola, informační cedule s mapkou areálu, parkoviště
a pumptracková dráha.
Areál Boskovických stezek je síť singltrailů pro začátečníky a středně pokročilé vyznavače
terénní cyklistiky o celkové délce 9,61 km, které se nachází v lokalitě Doubravy a jsou vhodné
pro celou rodinu. Singltraily začínají i končí v areálu Sportparku Boskovice a mají charakter okruhů.

ME v IN-LINE hokeji juniorů a juniorek
13.- 16.7. na zimním stadionu Boskovice
V druhém prázdninovém víkendu zažijí Boskovice tuhé evropské boje. Poprvé v historii
Boskovic se na zimním stadionu představí evropské země na in-line hokejovém turnaji hráčů
do 18 let a žen. V kategorii juniorů se zúčastní 8 týmů: Velká Británie, Francie (která obhajuje
loňský titul), Švédsko, Švýcarsko, Itálie, Finsko, Lotyšsko a Česká republika.
V kategorii juniorek se představí 5 týmů. Třetí ročník pořadatelství Mistrovství Evropy se
podařilo pro Českou republiku získat již v loňském říjnu, když se vybírala města pro tuto akci
a Boskovice vyhráli výběr měst. Patronkou turnaje je starostka města Hana Nedomová.
Slavnostní zahájení turnaje proběhne ve čtvrtek 13. července v 18 h, po něm bude mít
své vystoupení Česká reprezentace. Jako první se v 19 h představí ženy, ve 20 h pak junioři. 
V juniorském týmu jsou i dva zástupci Boskovického in-line hokeje - Lukáš Ošlejšek 2NURXKOi 
a Tomáš Müller. Srdečně vás všechny zveme na zimní stadion. Přijďte podpořit Českou
reprezentaci. Výsledky a informace najdete na stránkách www.euro2017.cz nebo na sociálních
sítích Facebook.
/mmt/
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Divadlo žije!
Den 25.3.2017 si určitě budeme pamatovat hodně dlouho. Alespoň někteří z nás. Ti, kteří si
v 19 h večer nechali do očí pouštět oslnivé světlo reflektorů a odhodlali se vystoupit na "prkna, které
znamenají svět". Ano, právě v tuto březnovou sobotu jsme se snažili zužitkovat co nejvíce z déle než
ročního nacvičování Cimrmanovy hry Dobytí severního pólu. My sami nemůžeme soudit, ale
z ohlasů, které máme, se to snad povedlo. Bezpočet hodin scházení se, nacvičování textu, pohybu
a techniky na jevišti, vytváření kulis a celé scény, přemýšlení o všem, co s divadlem souvisí.
A hlavně, naučit se po jevišti pohybovat. To všechno jsme se ze všech sil snažili přetavit
v dvouhodinové vystoupení.
Děkujeme z celého srdce všem více než 240 lidem, kteří nás přišli podpořit a doufáme, že se
bavili. Však víte, že jsme dokonce pozvali významného představitele divadla Járy Cimrmana pana
Zdeňka Svěráka - no, my jsme ho pozvali, ale nepřijel :-)
Myslím, že nemá cenu se dále rozepisovat, neboť kdo tam byl, ví, a ten, kdo nebyl, může
vědět, protože díky velkému ohlasu jsme se rozhodli toto představení odehrát ještě jednou a to
s největší pravděpodobností o jedné z letošních listopadových sobot.
Proto přejte nám divadelní "zlom vaz" a přijděte se podívat a pobavit se! My se těšíme nejen
na toto vystoupení, ale pokud nám to naše síly a manželky dovolí, tak i na nějaké další hry, které se
budeme snažit nazkoušet.
Takže se uvidíme v našem, asi po 40 letech oprášeném, ochotnickém okrouhleckém spolku.
Těší se na Vás Milan Havlíček, Luboš Horák, Zdeněk Sedlák, Josef Meluzín, Petr Havlíček, Jan Kříž
a Marek Tichý.
/mh/

... a voda teče!
A aby byl název našeho spolku opět
naplněn zcela, vyrazili jsme i letos objevovat
krásy našich řek. Tentokráte to byla Lužnice,
Nová řeka a Nežárka, které jsme během víkendu
zdolali, tedy alespoň část toku. A o prázdninách
nás čeká ještě s dětmi zdolat nástrahy řeky
Vltavy.
/sh/
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Výstava modelů ze stavebnice Lego
Aprílové počasí v neděli 23. dubna přímo vybízelo k zapnutí televize, pohodlnému se
usazení na gauči a zakousnutí něčeho dobrého ke kávě ... anebo k návštěvě výstavy modelů
ze stavebnice Lego v našem kulturním domě.
I když byla výstava pořádána již třetí rok, stále se bylo na co dívat. Letos se sešlo
11 vystavovatelů a výstavu navštívilo kolem 140 návštěvníků. No a modelů? Těch bylo nepočítaně.
Od malých modýlků z několika kostiček po obry z tisíců dílků. Na své si určitě přišli všichni, protože
vystavené kousky byly opravdu z různých oblastí - hasiči, městečko s vlakem, sporťáky, technické
modely, fantasy, Star Wars, ... Pro každého něco. Navíc na pódiu již tradičně jezdily Lego modely
na dálkové ovládání, které si mohly děti i dospělí vyzkoušet.
Během výstavy probíhala soutěž o nejlíbivější model ve dvou kategoriích. Na vítěze pak
čekaly hodnotné ceny. Ale
i na ty, kteří se „na bednu”
nedostali, byly připraveny
drobné dárečky.
Pokud jste se výstavy ještě
nezúčastnili, nebo se vám
na ní líbilo, tak snad zase za
rok... Na fotky z akce se
můžete podívat zde:
http://spolekvoko.rajce.idn
es.cz.
/sh/

Již druhým rokem jsme se
zapojili do této celorepublikové akce.
Náš úklid jsme naplánovali na sobotu
8. dubna 2017. I přes sychravé počasí
jsme se na dolní autobusové zastávce
sešli v hojném počtu 35 dospělých a dětí,
rozdali si pracovní pomůcky a vyrazili.
Děti se ukázaly jako výteční
hledači sebemenšího odpadu, který
do přírody nepatří, a pytle se rychle plnily. Nasbírali jsme asi 950 kg různého odpadu (plasty, papír,
plechovky), ale např. i několik metrů elektrických kabelů a opět „oblíbené” pneumatiky. A tak jsme
se opět pozastavili nad otázkou PROČ? Proč, když máme v obci fungující sběrný dvůr, můžeme
každý odevzdat jakékoliv množství
komunálního odpadu a kontejnery na
třídění jsou na každém kroku... Proč si
znečišťovat okolí naší krásné obce?
Díky patří všem, kteří se do akce
zapojili. Naše víska i její okolí je zase
o něco čistší a krásnější!
/sed/
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Společenství Archa
Nejbližší akce:
sobota 9.9.
neděle 17.9.
sobota 7.10.
neděle 29.10.

celodenní výlet dětí a rodičů do Brna (planetárium) & fara Blansko (táborák)
v 10 h - Archa účinkuje na poutní mši svaté v kostele na Benešově.
od 14 h - 4. farní drakiáda na kopci "Fabiňák" u golfového hřiště na Kořenci
v 10 h - Archa zpívá při mši svaté v kostele na Benešově

"ARCHA pluje na Ostrov"
Léto je tady, konec školního roku za dveřmi a děti už se nemůžou dočkat prázdninových
dobrodružství. Děti z ARCHY se však na prázdniny mohly naladit již minulý víkend, kdy vyrazily
jako pirátská posádka na "Ostrov". Společně jsme se nalodili v pátek odpoledne a vypluli směr
Ostrov u Macochy. Ubytovali jsme se na místní faře a velké pirátské dobrodružství mohlo začít.
Během pátku jsme vytvořili pirátské skupinky, vymysleli si pirátská jména, nabarvili si bílá trička
barvami, nasadili šátky s lebkou a začali bojovat o pirátské posty. Nebylo to jednoduché. Jednou ze
zkoušek byla i noční stezka odvahy. Nicméně všichni jsme svou odvahu stvrdili podpisem a dokázali,
že jsme hodni stát se skutečnými piráty.
V sobotu dopoledne nás čekalo slavností pasování na piráty a nechyběla ani cesta
za pokladem. Po obědě jsme se po skupinkách vydali do terénu, kde jsme plnili různé úkoly a i přes
nepřízeň počasí jsme bojovali ze všech sil, abychom se dostali do cíle. Přišla však zrada. Došli jsme k
ostrovskému rybníku a podmínkou bylo dostat se přes vodu na druhou stranu. Záchranou nám byli
profesionální hasiči z Jedovnic, kteří nám přispěchali na pomoc se svým člunem. Postupně nás
všechny převezli na druhý břeh a my jsme měli cestu k pokladu otevřenou. Poklad jsme našli ve velké
pirátské truhle ve sklepení fary. Objev jsme náležitě oslavili a zbytek večera prožili u táborákového
ohně.
V neděli jsme udělali radost místním farníkům, kterým jsme při mši svaté zazpívali naše
oblíbené písně. Domů se nám moc nechtělo, ale pirátské dobrodružství již bylo u konce. Víkend byl
plný nezapomenutelných zážitků, které si doufám po dlouhou dobu uchováme ve svém nitru. Velké
díky patří panu farářovi, našim kuchařkám Jarce a Katce Pilátovým za přípravu pirátských specialit
a všem lidem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují a fandí nám. Za sponzorské dary děkujeme
panu starostovi obce Okrouhlá,
f i r m ě D O P E S B e n e š o v,
pohostinství BOBY Okrouhlá
a Vám všem, kteří nemalými
dary přispíváte na naši činnost.
V závěru přejeme všem krásné
léto a vydařené prázdniny.

Za ARCHU
Mgr. Michaela Martinková
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Kultura a akce v Boskovicích a okolí
Sbor dobrovolných hasičů Velenov
si Vás dovoluje pozvat na 14. ročník memoriálu, který se koná v neděli 2. července 2017 ve 13.30 h
na výletišti ve Velenově. OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤĚNO PO CELOU DOBU
ZÁMEK BOSKOVICE (www.zamekboskovice.cz)
začátky prohlídek o prázdninách v 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 h. Areál zámku
otevřen 9 - 17 h, taktéž i občerstvení na nádvoří. Zavíracím dnem je pondělí.
 noční prohlídky zámku - 6.7., 20.7., 10.8., 17.8., 24.8., rezervace na tel.516 452 241 či webu
 Pohádkový hřebínek - 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8.
 15.7. od 11 h - Zámek plný seriálů (Ordinace v Růžové zahradě, Policie Modrava, Doktor
Martin, Temný kraj, 1. republika, Ulice, Modrý kód, Případy 1. oddělení, Ohnivé kuře, Trpaslík,
4. hvězda, Single lady, Kancelář Blaník, Vyšehrad a další - projekce, výstava rekvizit, dětský
svět, autogramiády, koncert Xindl X
 11.8. od 19 h na nádvoří - Koncert Pozdní sběr, Žalman & spol., Gazdina roba - Castle Tour
 2.9. - Zámecké hemžení Tap Tap - hry pro děti ve spodním parku, koncert za zámkem
Další program na www.kulturaboskovice.cz nebo www.zamekboskovice.cz.
LETNÍ KINO BOSKOVICE
Právě byly dokončeny opravy letního kina, které město vyšly asi na 15 milionů korun.
Návštěvníci se usadí mimo jiné na nových dřevěných sedadlech a počet míst bude navýšen.
Rozsáhlé opravy se přírodní amfiteátr dočkal po více než 55 letech od svého vzniku. Poprvé
se pod boskovickým hradem promítalo v roce 1961 a šlo o tehdejší unikát - v době vzniku tam lidé
sledovali filmy na jedné z největších promítacích ploch ve střední Evropě, která původně byla
z plátna, cca 31x14m. Klasická plátna se ale místním provozovatelům neosvědčila. Dvakrát kvůli
počasí ulétla. Snad se v dohledné době oprav dočkají i další části kina.
Promítat se v létě bude zhruba od 12.7. do 2.9., program najdete na www.kinoboskovice.cz.
Krom toho zde proběhnou i další zajímavé akce:
 14.7. v 19,30 h - Ewa Farna a hosté - Open-Air koncert populární zpěvačky, jako support
vystoupí skupina Mirai. Vstupné: 490 Kč na místě / 390 Kč v předprodeji na MIS Boskovice.
Pozor! - polovina vstupenek je již v předprodeji vyprodána.
 4.-6.8. - filmový víkend Českého svazu filmových distributorů (ČSFD) - dvoudenní svátek všech
fanoušků stříbrného plátna. První snímky, na které se můžete těšit, jsou Král Artuš: Legenda o
meči, Strážci Galaxie Vol. 2 a Atomic Blonde: Bez lítosti. Další na webu kina nebo facebooku
ČSFD.
 26.8. ve 20 h - Vojta Dyk a B side band – po roční odmlce vyplněné přípravou a realizací
Bernsteinovy mše se zpěvák Vojtěch Dyk a kapela B-SIDE BAND s bandleaderem Josefem
Buchtou vrací na koncertní pódia. Vstupné: 690 Kč na místě / 590 Kč v předprodeji na MIS
Boskovice nebo portálu ticketstream.
BOSKOVICE 2017 - FESTIFAL PRO ŽIDOVSKOU ČTVRŤ
6. - 9.7.2017 - Divadelní představení na hradě a farské zahradě, program v kině Panorama, Muzeu
Boskovicka, ve skleníku i synagoze, v panském dvoře i na jiných místech Boskovic a ještě více
informací najdete na www.boskovice.cz nebo www.boskovice-festival.cz.
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WESTERNOVÉ MĚSTEČKO BOSKOVICE
V červenci a srpnu pro veřejnost otevřeno každý den s pravidelným programem (v ceně
vstupného) - Show na koních „S koňmi jinak“ v jezdecké aréně, Hudební písničková show Ilony
Stryové v Saloonu 1870, Show na main street - colty, biče, soutěže pro děti, Velké divadlo
v amfiteátru „7 statečných opět zasahuje“.
Každou sobotu od 20 h Country bál v Saloonu (vstup volný)
Kromě programu najdete v městečku mnoho atrakcí (lanové centrum, půjčovna koz,
kovošrot zoo, indiánská vesnice, rýžoviště zlata, střelnice, bludiště,..) a představení. Letos
o prázdninách proběhne zážitková hra Zlatá horečka. Vstupné celodenní 250 Kč/150 Kč, odpolední
150 Kč/100 Kč, do 3 let zdarma. Další informace o konaných akcích můžete najít
na www.westernove-mestecko.cz či oficiálních facebookových stránkách Westernového městečka.
FARMÁŘSKÉ TRHY BOSKOVICE
na Masarykově náměstí ve dnech 13.7., 10.8. a 7.9. vždy v 9 - 16 h
PROMENÁDNÍ KONCERTY U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU
Každou neděli od 15 h, vstup volný
2.7. Boskovická kapela
16. 7. Klára Veselá a Luciano Mayaci
23. 7. Dechová hudba Boskověnka
30.7. Dechová hudba Kunštát
6.8. Ještěrky, Trní na větvi
13.8. Folklorní soubor Velen a Cimbálová muzika a Jazz kvartet při SpgŠ
20.8. Holóbkova mozeka
.
ZÁMEK LETOVICE (www.zamekletovice.cz)
Otevřeno od května do října 9 - 18 h
 burza a prodejní trh nejen starožitností a sběratelských kuriozit ve dnech: 2.7., 6.8. a 3.9.2017
vždy v 8 - 12 h
 až do 29.10.2017 - výstava "Po stopách Ládi Kerndla"
PROHLÍDKY HISTORICKÉ LÉKÁRNY V KLÁŠTEŘE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
LETOVICE
ve dnech: 1.7., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 5.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8. a 9.9.2017. Prohlídky
začínají ve 14 a v 15 h. Rezervace a podrobnější informace na tel. 516 476 790 nebo 739 396 538.
ZÁMEK LYSICE (www.zamek-lysice.cz)
Návštěvní doba: 1.7.- 31.8. ÚT-NE 9 – 17 h, 1.- 30.9. ÚT-NE 9 – 16 h
 8.7.2017 ve 20 h - Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers na I. nádvoří, vstupné 400
Kč, rezervace vstupenek je možná na tel. 516 472 235 v řádných otevíracích hodinách zámku.
 Víkendy otevřených zahrad - speciální komentované prohlídky zámecké zahrady a zahradnictví
s fíkovnou a oranžerií vedené zámeckým zahradníkem/zahradnicí – 16.7., 23.7., 13.8. v 10,30
a 15,30 h, 5.8. v 15,30 h, vstupné 80/60 Kč, rezervace nutná na tel. čísle: 516 472 235.
 26.8.2017 v 19,15 h - Hradozámecká renesanční a ohnivá noc - netradiční prohlídka se šermem
v 19,15, 20 a 21 h, vstupné 150 Kč/110 Kč, rezervace nutná na tel. 516 472 235.
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2. - 3.9.2017 v 9 - 16 h - Jiřiny a pimprdlata - tradiční výstava a přehlídka jiřin tentokrát
netradičně s loutkami
5.9.- 1.10.2017 v 9 -16 h - Když si můj dědeček babičku bral - výstava o svatbách současných
i minulých v renesančním salónku vedle návštěvnické pokladny, vstup volný.
17.9.2017 - Svatební show v zámecké zahradě poskytne přehlídku možností, nabídek a nápadů,
jak si užít svatební den! Vstupné dobrovolné.

• 25.6. - 31.8. 2017 - VÝSTAVA OBRAZŮ - 19. ročník výstavy v Restauraci Morava na Benešově,
vystavují: Jitka Korčáková, Soňa Pachlová-Koudelková, Josef Janík, Libor Vymyslický
• 1.7. v 16 h u kříže na návsi ve Velenově - TRADIČNÍ MŠE SVATÁ pod širým nebem, která
proběhne za příznivého počasí a bude sloužena za živé i zemřelé občany Velenova.
• 4.7. ve 14 h - HUDEBNÍ CESTA KOLEM SVĚTA v areálu Jeskyně Blanických rytířů Kunštát Rudka - poletíme na kouzelném koberci a na cestu nám budou znít různé známé i méně známé
hudební nástroje. Společně si mimo jiné zahrajeme na tělo a zabubnujeme na bubny djembe.
Nebude chybět také společný zpěv a krátké zklidnění na závěr. Zážitkovým programem provedou
Bety a Pavel Jasanští – Zeměznění (muzikoterapeuti, hudebníci a výrobci bubnů a dalších
hudebních nástrojů). Více na www.rudka.cz, cena 150 Kč
• 18.- 23.7. na hlavním nádraží v Blansku - LEGINOÁŘSKÝ VLAK - nádraží v Blansku je
devatenáctou letošní zastávkou legionářského vlaku při jeho putování po okresních a dalších
městech České republiky. Skládá se z 13 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský
ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem
po Transsibiřské magistrále. Ve všední dny je přístupný 8 - 18 h, o víkendu 9 - 18 h.
• 19.7. a 2.8. v 9 h v Domě přírody Moravského krasu na Skalním mlýně u Blanska - SKRYTÁ
KRÁSA KAMENŮ. Na program je NUTNÁ REZERVACE na telefonu 516 414 826 nebo
prostřednictvím e-mailu: info@dpmk.cz. Bližší informace naleznete na webu
http://www.dumprirody.cz/moravsky-kras.
• 28.7. a 25.8. od 17 h na zámku Blansko - NOC NA ZÁMKU – pro děti. I letos muzeum nabízí
dětem možnost přespání na zámku během letních prázdnin. Čeká je výlet do jeskyně, škola
hodných strašidel i hledání pokladu. Podrobnosti na www.muzeum-blanenska.cz.
• 15. - 27. 8. - TRÁVY a TRVALKY - Arboretum Šmelcovna, www.smelcovna.cz
• 18.8. - DEN ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK - Synagoga Maior / Židovský obecní dům,
www.muzeum-boskovicka.cz.
• 19.8. v Domě přírody Moravského krasu na Skalním mlýně u Blanska - REGIONÁLNÍ
JARMARK A OSLAVA 2. NAROZENIN DOMU PŘÍRODY. Možnost poznat, ochutnat nebo si i
zkusit vytvořit výrobky místních šikovných lidí. Součástí doprovodný kulturní program.
• 26.8. ve 20 h u Kateřinské jeskyně u Skalního mlýna - POZOROVÁNÍ NOČNÍCH MOTÝLŮ netradiční možnost potkat se s nočními motýly v Suchém žlebu. Objevíte nové druhy
pro Moravský kras? Exkurzi povedou Jan Dvořák a Jan Hrnčíř. Z důvodu závislosti akce na
počasí můžete poslat svůj kontakt na tel.: 601 169 566 nebo na info@dpmk.cz – zájemci budou
o případných změnách včas informováni.
• 7.9. - 19 11. - ŠLECHTICKÝ ROD MORKOVSKÝCH ZE ZÁSTŘIZL – výstava v Muzeu
regionu Boskovicka, www.muzeum-boskovicka.cz
• 9. - 17. 9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, www.boskovice.cz
• 9. 9. - OSLAVY 530 LET OBCE HRÁDKOV, www.ovhradkov.cz
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• 30.9. - 1.10. - XIV. HUSÍ SLAVNOSTI www.kulturaboskovice.cz
Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména na vídeňských
trzích. Areál parku u Zámeckého skleníku obsadí po oba dva dny trh lidových řemesel, na kterém
se vedle nezbytného občerstvení a doplňkového sortimentu budou prodávat i nejrůznější výrobky
tradičních řemesel i produkty související s ročním obdobím a husami. I letos se návštěvníci
mohou těšit na dvoudenní programový blok v areálu Letního kina, který upřesníme v příštím
čísle.
• 10.10. v 19 h v Dělnickém domě Blansko - MANUÁL ZRALÉ ŽENY - zábavný pořad Haliny
Pawlowské, která tvrdí, že když slyší slovo „zralá“, vybaví se jí sýr, u kterého je nejvyšší čas ho
zkonzumovat. Zároveň ale říká, že zralost je báječná! Předprodej vstupenek bude upřesněn
na www.ksmb.cz.
• KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ na náměstí Republiky Blansko
- 8.7. ve 21.21 h – Řachanda, ČR / 104 minut / přístupný.
- 9.7. ve 21.21 h - Trabantem do posledního dechu, ČR / Slovensko / 96 minut / přístupný.
- 10.7. ve 21.21 h - Teorie tygra, ČR / Slovensko / 101 minut / přístupný.
- 11.7. ve 21.21 h - Všechno, nebo nic, ČR / 107 minut / do 12 let nevhodný.
Vstupné je dobrovolné, jak bývá zvykem, výtěžek půjde potřebným. Komu přesně, to oznámí
moderátor před zahájením promítání.
/mmt/

Informace z Boskovic a okolí
3.7. - 31.10.2017 budou v Boskovicích probíhat dvě stavby, které omezí dopravu a parkování:
- Stavební úpravy veřejných ploch za finančním úřadem v Boskovicích. Současně bude probíhat
stavba E.ONu, výměna kabelů VN od ulice 17. listopadu po trafostanici u vjezdu na parkoviště
Fáberky. Z tohoto důvodu dojde k výraznému omezení možnosti vjezdu a parkování v této lokalitě
(u pekařství Wilk a Dopes Benešov). Žádáme občany, aby dodržovali instalované dopravní značení
a řídili se pokyny zhotovitele stavby.
- Rekonstrukce místních komunikací na ulicích Tyršova a Legionářská v Boskovicích
Od 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
Pozor, změna při registraci vozidel!
Doposud bylo možné odhlásit a přihlásit vozidlo pouze na obecním úřadě obce s rozšířenou
působností určeném místem trvalého pobytu původního provozovatele vozidla a v případě
právnických osob jejich sídlem.
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích toto pravidlo ruší a nově zavádí možnost
vozidlo zaregistrovat u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. To znamená,
že koupíte-li si nové vozidlo, nebo budete prodávat staré, bude jen na Vaší úvaze a domluvě s druhou
stranou, který úřad obce s rozšířenou působností v České republice si pro přepis vozidla zvolíte.
Novela se vztahuje i na registraci nového či dovezeného vozidla, tažného zařízení, přípojného
vozidla, vyřazení vozidla z provozu (depozit), či vydání registrační značky na přání. Ministerstvo
dopravy si od této změny slibuje zejména usnadnění kontaktu s úřady pro vlastníky a provozovatele
vozidel.
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Nemocnice Boskovice bude mít Babybox
Rada města Boskovice odsouhlasila uzavření smlouvy o spolupráci se spolkem Babybox
pro odložené děti - STATIM a dodavatelem Zdeňkem Juřicou MONTEL na zřízení a provozování
Babyboxu v budově Nemocnice Boskovice.
Zřízení proběhne na náklady spolku a dodavatele. Následně bude poskytována dvouletá záruka,
během níž budou prováděny BTK, servis i různé opravy či výměny součástí Babyboxu zdarma.
Nemocnice Boskovice s. r. o. bude povinna provádět a hradit běžnou údržbu, dezinfekci a čištění
a bude zajišťovat a hradit energii potřebnou k větrání a klimatizaci.
Informace o vlakových výlukách v Brně a okolí
Od 3.6.2017 začala v Brně na trati č. 260 vlaková výluka, která potrvá až do 10.9.2017. V této
době bude zastaven provoz mezi stanicemi Brno hl. n. a Brno-Židenice, a to z důvodu opravy
tzv. Pražského viaduktu a 4. nástupiště ve stanici Brno hl. n. Provozu na železnici v Jihomoravském
kraji se od června do září letošního roku dotknou i další výluky týkající se zejména trati č. 240 mezi
Brnem a Náměští nad Oslavou, trati č. 250 mezi Brnem a Tišnovem a trati č. 340 mezi Brnem
a Veselím nad Moravou. Aktuální podrobné informace k plánovaným výlukám na železnici jsou
dostupné na webových stránkách společnosti KORDIS JMK, a.s. v odkaze:
http://www.kordis.cz/#lock5759. Více též na www.boskovice.cz.
Literární soutěž Františka Halase 2017
Město Kunštát a Spolek přátel umění vyhlašují jubilejní 45. ročník Literární soutěže Františka
Halase. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let svými dosud nepublikovanými
básnickými texty napsanými v českém jazyce. Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 básní
v českém jazyce, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zašlete
na emailovou adresu: lsfh@centrum.cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu:
Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.
Zásilku viditelně označte HALAS 2017. Uzávěrka zasílání příspěvků: 16.7.2017
Výsledky soutěže budou oznámeny v rámci tradičního Halasova Kunštátu 21. října 2017.
Jezdecký spolek Boskovice nabízí v areálu na Kamenici několik termínů Příměstského tábora
s koňmi pro děti od 6 let
V termínech 17.- 21.7. nebo 24.- 28.7. vždy 8 -14 hod, cena 1.250 Kč (možno i na jednotlivé dny
za 250 Kč). Jídlo i pití zajištěno. Ostatní potřebné informace v areálu na Kamenici, na tel. 606 940
200 Ing.Jitka Slámková nebo jsboskovice@centrum.cz nejpozději 8.7.2017.
Mateřské centrum Boskovice nabízí poslední místa do příměstských táborů. Přihlášku je možné
poslat také elektronicky a platbu provést na účet. Více informací v MC, na tel. 724 761 660 nebo
mc.boskovice@seznam.cz..
Oblastní charita Blansko informuje, že plánuje změny v systému sběru šatstva a ostatních nutných
věcí pro potřebné. Aby lidé nemuseli vozit věci do Blanska, budou se sbírat každého čtvrt roku přímo
v našem okolí, sběrné místo bude i v Boskovicích. Výhledově budou sbírky probíhat 1-2 x ročně
i v menších obcích okresu. Konkrétní místa i dobu sběru budou zveřejňovány
na www.blansko.charita.cz. Je také možné zorganizovat si sbírku sami na obci a charita jen zabezpečí
odvoz. Budeme vás ještě informovat.
/mmt/
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Fórky
Příjde hluchý na koncert a řekne: Tady něco nehraje.

Trpaslík přijde do knihovny
a ptá se knihovnice:
"Máte knížku o diskriminaci
trpaslíků?"
"Horní police."

Jak správně připravit tofu:
1. Hoďte ho do koše.
2. Ogrilujte nějaký maso.

Tak jsem zjistil, že když
vám manželka řekne
"Kdyby se mi něco stalo,
chci aby sis našel někoho
jiného", tak to "něco"
nezahrnuje uvíznutí
v dopravní zácpě.

Šel jsem na ryby a neměl cigára. Se sebezapřením jsem vzal synovi z kapsy
krabičku. Za tři hoďky lovu jsem chytil 2 delfíny, 3 žraloky a 1 lochnesku.

/sh/

Naše společenská kronika
Do svazku manželského vstoupili:
Kristýna Grünová a Vladimír Antl
Veronika Konečná a Vít Pitner

GRATULUJEME !!!

Významné životní jubileum ve 3. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Němcová Františka
Flek Jan
Honzírková Anna
Minx Luboš
Minx Pavel
Ševčíková Anna
Hampl František
Eyerová Zdeňka
Navždy nás opustili:
Horáková Františka
Kuželová Romana

č.p.90
č.p.27
č.p.67
č.p.10
č.p.16
č.p.87
č.p.11
č.p.102

Nováková Anna
Dyčková Marie
Tichá Marie
Tichý Ladislav
Tichý Alois
Horák Jaroslav
Tesařová Ludmila

č.p.125
č.p.131
č.p.47
č.p.15
č.p.47
č.p.14
č.p.103
GRATULUJEME !!!

č.p.37
č.p.110

/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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