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Motto:
„Někteří věří, že jen velká síla dokáže zabránit zlu. Přišel jsem však
na něco jiného. Přišel jsem na to, že malé každodenní skutky obyčejných
lidí jsou tím, co drží temnotu v odstupu. Malé skutky z laskavosti a lásky.“
J. R. R. Tolkien, autor knih Pán prstenů a Hobit

….a nejen zlo a temnotu, ale také špatnou náladu a smutek, neúspěchy i nudu.
Přejme si ve svém okolí dostatek takových „obyčejných lidí“, kteří nás
svými malými skutky z laskavosti a lásky dokáží pobavit, povzbudit, dodat
optimismus i podržet v těžkých chvílích. Nebo jen připravit něco pro zábavu,
poučení či relaxaci.
O to se snaží hlavně všechny
spolky naší obce svými aktivitami
a akcemi. A třeba i vás napadne
nějaká drobnost, kterou ke zlepšení
našeho okolí a života v obci můžete
přispět. I my se chceme připojit
novým číslem našich novin, kde se
o minulých i chystaných akcích
dozvíte více.
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí
Středa

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

Pondělí
8:00 - 14:00 hodin
Úterý
8:00 - 14:00 hodin
Středa
13:00 - 19:00 hodin
Čtvrtek
8:00 - 14:00 hodin
Pátek
8:00 - 12:00 hodin
V době nepřítomnosti lze sjednat schůzku na tel. 724 137 891.
Telefonní číslo na obecní úřad: 516 467 244.
Provozní doba kanceláře úřadu:

Zprávy z OÚ
! Už běží práce na přípojce pitné vody, v nejbližší době bude připraven úsek od Vratíkova,
současně byly nachystány přepojovací místa. Ukončení akce je plánováno asi do 2 měsíců.
! O velikonoční sobotě bylo za účasti vzácných hostů z Adamova, Blanska i Brna u KD
slavnostně uvedeno do provozu nové hasičské auto, které jsme koupili v minulém roce
z Adamova. Všichni návštěvníci si mohli dovybavené auto prohlédnout a děti se následně
projeli nejen touto cisternou, ale i ostatními vozy našeho sboru. V chladném počasí zahřály
četné návštěvníky teplé nápoje a potěšilo i malé občerstvení. V kulturním domě pak pokračoval
pro hosty a všechny hasiče s rodinnými příslušníky další program.
! V těchto dnech dojde k prodeji naší staré cisternové stříkačky panu M. Klíči a RO schválila také
Dopravně provozní řád obce Okrouhlá pro provoz požárních vozidel a agregátů svěřených do
užívání JSDH, který nastaví pravidla používání uvedených vozidel členy sboru.
! Dokončují se potřebné dokumenty k podání žádosti o dotace na novou hasičskou zbrojnici.
Pokud se podaří všechny dotační tituly získat, stavba by mohla proběhnout v příštím roce.
Z více možností pro novou zbrojnici byla nakonec vybrána lokalita u fotbalového hřiště, kde
jsou dostupné všechny inženýrské sítě a lze ji propojit k využití i sportovcům. Smyslem nové
zbrojnice je soustředit veškeré vybavení sboru na jedno místo a zajistit vhodné parkování
pro všechna vozidla. Prostory, které hasiči používají v současné době, by obec využila
pro obecní techniku i pro činnost ostatních spolků v obci.
! Sběrný dvůr bude otevřen v 9-11 h o sobotách 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10. a 5.11.
! Ještě i v letošním roce bude řešen sběr bioodpadu provizorně na naši skládku po domluvě
na OÚ. Nabízený odvoz firmou SITA by byl zbytečně nákladný. Kompostárna v ZD Benešov se
bude budovat až koncem letošního roku, od příštího roku pak bude v obci nainstalován speciální
kontejner, který si budou odvážet.
! Sběr nebezpečného odpadu z naší obce proběhne v sobotu 23. 4. 2016 v době 8-8,30 h. A co vše
můžete odevzdat? Např.: již nevyužitelné barvy (i do tiskáren), lepidla, rozpouštědla, ředidla,
tmely, oleje a obaly se zbytky, tlakové nádoby a spreje, léčiva, zářivky, PC, TV, akumulátory,
baterie všeho druhu, textilie znečištěné nebezpečnými látkami, kyseliny, zbytky asfaltu,
azbestové produkty – nutné dobře zabalit!, vybourané okenní rámy bez skla,…
! V soboru 9.4. od 8 h bude SDH sbírat železný šrot, papír a autobaterie po ulicích naší obce.
! Od dubna je prodloužena provozní doba v naší knihovně – pro čtivo si můžete přijít každou
středu od 16 do 19 h do KD.
! Termíny veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2016 - 7.6., 6.9., 6.12.
/mmt/
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Přehled akcí u nás
sobota

9. 4. 2016

SDH zajišťuje sběr železného šrotu, papíru a autobaterií po ulicích obce

sobota 16. 4. 2016

Ukliďme Svět - Ukliďme Česko - Ukliďme Okrouhlou
pořádá spolek VOKO - v 9.00 h sraz u Zvonice

neděle 24. 4. 2016

Malá místní výstava modelů ze stavebnice LEGO
pořádá spolek VOKO - od 14.00 h v KD Okrouhlá.

pátek

29. 4. 2016

Slet čarodějnic za KD - odpolední průvod masek obcí, soutěže, ...

sobota

4. 6. 2016

Zájezd pro seniory i ostatní občany obce

sobota

4. 6. 2016

Velká cena Okrouhlé - závody horských kol

neděle 26. 6. 2016

Memoriál B. Andrlíka

Zájezd pro seniory i ostatní občany obce
Termín: sobota 4. 6. 2016, odjezd v 8 h
z autobusové zastávky U kapličky
(po domluvě nástup i jinde), návrat kolem 18 h
Program: Soubor lidových staveb Vysočina jsou
roubené usedlosti volně rozptýlené v původním krajinném
prostředí, které sem byly přeneseny z oblasti Žďárských vrchů a Železných hor. Budovy
dokumentují život a způsob hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. do poloviny 20. století.
Jednotlivé expozice jsou soustředěny na třech místech:
1. Skanzen Veselý Kopec - skanzen tvoří téměř třicet objektů, převážně zemědělských
usedlostí, které doplňují drobné vesnické stavby(špýchar, chlívky, haltýř…), a lidové technické
památky na vodní pohon (vodní obilní mlýn, olejna, pila, stupník na tříslo, varna povidel...). Mezi
další zajímavé objekty patří např. sušky, bělidlo, včelín a zvonička.
2. Hlinsko - individuální program, možnost oběda (průvodce doporučí)
3. Betlém Hlinsko - ojedinělý urbanistický celek dochovaný ve středu města s převážně
roubenou zástavbou pocházející z poloviny 18. století. Část Betléma byla prohlášena památkovou
rezervací a v roubenkách umístěny expozice s ukázkami bydlení a práce drobných městských
řemeslníků. V r. 2010 byly zapsány „Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku do
„Seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO“ a vznikla nová expozice, která prezentuje
jedinečnost a dodržování tradičního charakteru obyčeje.
/mmt/
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VOKO
Dobrý den, ahoj milé babičky, dědečci, maminky, tatínci, holky a kluci.
Spolek VOKO se zapojil do celorepublikové akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 akcí nazvanou
Ukliďme Okrouhlou!
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky.
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek
- společně, v sobotu 16. dubna. My jsme 16. duben zvolili také a to
v čase od 9:00 do 12:00 h se srazem na spodní autobusové zastávce
u zvonice.
Naším záměrem je uklidit co nejvíce nepořádku v blízkém okolí Okrouhlé a i v obci. Proto,
kdo má čas a chuť, tak přijďte, prosím, ve výše uvedený čas ke zvonici, kde se rozdělíme do několika
skupin a poté společnými silami projdeme vytipované lokality.
Spolek VOKO ve spolupráci s dobrovolnickou organizací Ukliďme svět, ukliďme Česko
a ve spolupráci s obcí Okrouhlá zajistil pracovní rukavice, odpadkové pytle různé velikosti, svoz
a uložení odpadu.
Komu se tato myšlenka líbí, tak jako nám, ale nemůže k tomuto úklidu dorazit, může se
přidat např. úklidem v okolí svého domu. Věříme, že společnými silami a svým přispěním můžeme
nejen Okrouhlou, ale i Česko a svět, udělat hezčí. V neposlední řadě jistě učíme a motivujeme i ty
nejmenší, že se ke svému okolí nemůžeme chovat lhostejně a musíme si vážit toho, co máme,
a bedlivě o tuto krásu pečovat.
Proto neváhejte přijít a do této akce se zapojit. Budeme se na Vás všechny těšit.
Členové spolku VOKO.
Malá místní výstava modelů ze stavebnice Lego
Po úspěchu loňského prvního ročníku akce jsme se rozhodli uspořádat další výstavu
modelů z této stavebnice, která je oblíbená nejen u dětí.
Výstava se bude konat v neděli 24. 4. 2016 od 14.00 do 17.00 h v Kulturním domě
Okrouhlá. Chtěli bychom pozvat všechny generace, aby se přišly podívat na sbírku Lego modelů
inspirovanou filmovou ságou Star Wars, repliky slavných automobilů, řadu funkčních technických
modelů, z nichž některé na dálkové ovládání si můžete sami vyzkoušet, a spoustu dalších. Určitě
uvidíte také hodně výtvorů stavěných podle vlastní fantazie ať
už od dětí nebo dospěláků. Proto s návštěvou neváhejte,
určitě to bude zážitek!
Během výstavy bude opět probíhat soutěž o nejlíbivější
model, tentokráte ve dvou kategoriích. Majitelé nejlíbivějších
výtvorů si odnesou hodnotné ceny!
Budeme rádi, když vystavíte také své modely.
Ozvěte se do 17. 4. 2016 na mailovou adresu:
spolekvoko@centrum.cz nebo na tel.: 606 299 337
a rezervujte si včas vystavovací prostor.
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Zprávy od hasičů
Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2016 došlo ke změně legislativy týkající se komínů
a jejich čištění - vstoupil v platnost zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), a vyhláška 34/2016
Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Pokud občan má připojený kotel výkon do 50 kW, je nutno u pevných paliv při celoročním
provozu čistit spalinové cesty třikrát ročně (při sezónním provozu dvakrát ročně), u kapalných paliv
při celoročním provozu dvakrát ročně (při sezónním provozu alespoň jednou ročně) a u plynných
paliv jednou ročně. Kontrola spalinové cesty je u všech typů paliv nutná jednou ročně. U kotlů
s výkonem nad 50 kW je pak nutno čistit a kontrolovat spalinové cesty u tuhých paliv dvakrát ročně,
u kapalných nebo plynných nejméně jednou do roka.
Splnění výše uvedené povinnosti budou vlastníci objektu dokládat zprávou o provedeném
čištění, kontrole či revizi. Proto si řádně zkontrolujte zprávu o kontrole, kterou Vám kominík vystaví
na místě nebo zašle poštou, zda jsou v ní uvedeny všechny údaje, které v ní mají být uvedeny.
Doklad, který nebude obsahovat všechny informace (bude na něm uvedeno například pouze „1x
pevná paliva kotel UT, spalinová cesta vyhovuje“), nebo který se bude odvolávat na dnes již neplatné
nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv, je neplatný!
Sankce za zanedbání uvedené povinnosti nevyplývají přímo ze zákona, ale pokutu může
vlastníkovi objektu uložit stavební úřad nebo příslušníci hasičského záchranného sboru. Pokud kvůli
zanedbávání výše uvedených povinností vznikl požár, pojišťovna může odmítnout vyplatit
odškodnění, a naopak může být vlastník objektu, který povinnost zanedbal, odpovědný za škodu
na majetku třetí osoby.

Co dělat, když začnou v komíně hořet saze?
Rychle odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa a zavolejte
na linku tísňového volání (150 nebo 112). Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít
k popraskání komína, anebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné vybrat hořící a žhavý materiál
z topeniště kotle a pokusit se plameny hasit vhazováním suchého hasiva (písku, štěrku) vymetacími
dvířky nebo ze střechy do komína.
/imt/
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Společenství Archa
Ohlédnutí za vánočními svátky - BETLÉMSKÉ PUTOVÁNÍ
Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme si zpestřili vánoční svátky společným
putováním za právě narozeným Ježíškem. Bylo nevšedním zážitkem sledovat okamžiky, kdy Josef
s Marií hledají příbytek pro své nenarozené dítě, setkávají se s nepochopením a lhostejností
některých lidí, ale i přesto všechno mají dostatek sil hledat bezpečné místo pro své miminko.
My všichni jsme sdíleli cestu s Marií a Josefem za stráže dvou krásných andělů při svitu plamínků
v našich lucerničkách. Společně jsme přišli k jesličkám, ve kterých už klidně ležel malý Ježíšek.
Poklonili jsme se mu nejen my, ale také pastýři, kteří u jesliček ve chlévě za líbivých tónů píšťalky
hlídali svá zvířátka. Nechyběli ani tři mudrci z východu, kteří Ježíškovi přinesli vzácné dary.
Atmosféru tohoto večera doladilo příjemné pohoštění od rodičů dětí, svařené víno a čaj na zahřátí
a v neposlední řadě společné zpívání koled.
Tímto bychom rádi poděkovali Vám všem, kteří jste se zúčastnili vánočního putování
a podpořili nás tak v naší činnosti.
Děkujeme p. faráři za ochotu a pomoc při realizaci této akce, paní Plškové za zapůjčení koz,
rodinám, které poskytly své příbytky během putování, všem dětem a rodičům, kteří přispěli
k organizaci putování.
Srdečné díky. Vaše Archa
Plánované akce:
neděle 29.5.2016 - 1.svaté přijímání Benešov
pátek 10.6.2016 - Noc kostelů Benešov
neděle 12.6.2016 - výlet k hasičům do Boskovic a na Zámek Boskovice
Na webu společenství www.archa8.webnode.cz najdete fotky ze všech konaných akcí,
texty k písničkám, plánované akce i spoustu dalších zajímavých informací.
/archa/

Z dění v naší MŠ
Děti z mateřské školy se hned po jarních prázdninách začaly připravovat na svátky jara.
Vyráběly velikonoční dekorace z vyfouklých vajec v podobě slepičky či berušky, nasely si řeřichu,
vyrobily do ní zápich a vytvořily velikonoční přání. Hrály všelijaké velikonoční hry, naučily se
písničky a tanečky s velikonoční tématikou. Také rodiče, zejména maminky a babičky byly zapojeny
do vyrábění, tentokrát pletení košíčků z pedigu.
Do konce školního roku se děti určitě nudit nebudou. V měsíci dubnu chystáme Den Země,
kdy děti budou trávit dopoledne v přírodě a plnit úkoly s ekologickou tématikou nebo pozorovat
drobné živočichy pod lupou. V pátek 29. dubna proběhne tradiční Slet čarodějnic, děti budou od rána
v čarodějnických kostýmech a budou probíhat různé aktivity spojené s tímto dnem. Ve tři hodiny
odpoledne se sejdou před budovou mateřské školy všechny místní čarodějnice a čarodějové
6
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a v průvodu „odletí“ na hřiště za kulturní dům a tam se budou dít věci! Na tento den také vyhlásíme
soutěž pro rodiče a děti pod názvem „Štramanda čarodějnice“. Úkol bude jednoduchý – nakreslit či
vyrobit z libovolného materiálu čarodějnici.
Dále se mohou děti těšit na noční spaní ve školce, dopravní hřiště v Boskovicích, speciální
den v červené barvě, pirátský den s hledáním pokladu. S maminkami oslaví jejich svátek, s Divadlem
Úsměv prožijí děti slavnostní dopoledne s pohádkou a pasováním na školáky (10. 6.) a v závěru
školního roku se vypraví se svými rodiči na společný výlet do ZOO.
/Hana Novotná/

Sport
Pro milovníky cyklistiky přinášíme termíny jubilejního 15. ročníku MTB Poháru
Drahanské vrchoviny:
23.4.
7.5.
21.5.
28.5.
4.6.
18.6.
25.6.
5.7.
9.7.
6.8.
20.8.
27.8.
17.9.
25.9.

Valchovský „Kameňák“ – MTB časovka do vrchu + náborový závod
Valchovský „Drtič“ – MTB Maraton pro kategorie od 15 let.
MTB XCO Kořenec
MTB XCE Protivanov (sprinty)
MTB XCO Okrouhlá
MTB XCO Spešov
MTB XCO Žďárná
MTB XCO Benešov
MTB XCO Březová
MTB XCO Valchov
MTB XCO Buková (cyklokrosová trať)
MTB XCO Bořitov
MTB XCO Velenov
MTB XCO Boskovice – finále

Ve hře je stále ještě i patnáctý závod ve zcela netradiční destinaci, konečné znění oficiálních
propozic by mělo být k dispozici během dubna. Všechny potřebné informace najdete
na www.pohardrahanskevrchoviny.cz. Všem našim závodníkům přejeme úspěšnou sezónu.
I našim běžcům začala již sezóna. Termíny závodů, všechny výsledky závodů minulé
sezóny i ostatní informace najdete na www.oblblansko.cz
Boskovice běhají s námi - Generálka na Boskovické běhy 2016
Sraz je 10. 4. 2016 v 9.30 na Masarykově nám. Boskovice, start v 9.45 hodin. Všichni
zájemci si budou moci zaběhnout hlavní, 12,5 km dlouhou, trať závodu Běhu za sedmizubým
hřebenem nebo jen její část, a to včetně normálně uzavřených míst, jako je zámecká zahrada či
zámek. Pro každého účastníka je připraven dárek od hlavního sportovního partnera - společnosti
NEWLINE. Pro lepší organizaci se přihlaste na generálku předem - buď pošlete e-mail na adresu
jaroslav.parma@boskovice.cz nebo se přihlaste v UDÁLOSTI na FB profilu Boskovických běhů.
Více na www.sportujsnami.cz, e-mail: informace@boskovice.cz, Petr Bartošek, Kateřina Trčková 774 888 294, 728 045 592.
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Boskovické běhy 2016 – Běh za sedmizubým hřebenem - 1. 5. 2016 od 8,50 h - tato
sportovně kulturní akce se představuje jako alternativa pro trávení volného času, kde se mažou
rozdíly v nadání, pohybových schopnostech, náboženském vyznání nebo barvě pleti. Dokazuje, že
závody nejsou jen závodem vysoce trénovaných sportovců, ale společenskou událostí v duchu
zdravého způsobu života.
Program akce: 8,50
9,20
9,40 – 11,25
11,35
11,45
12,20
12,30
12,40
13,20
14,00
15,20
18,00

Zahájení v podobě hudebního vystoupení kapely Seňorita
Taneční vystoupení
Běhy dětí a přípravky
Ukázka bojového umění - aikido
Ukázka vystoupení dětí z gymnastického kroužku Děti sportují s námi
Ukázka vystoupení dětí z atletického kroužku Děti sportují s námi
Bambasácký lidový běh na 800 m
Taneční workshop pro veřejnost
Zámecký běh na 2,5 km
Koncert kapely O5 a Radeček
Hlavní běh - běh za sedmizubým hřebenem na 12,5 km
Vystoupení skupiny Karlovy hračky

Doprovodný program: megatrampolína, bohaté občerstvení, tvůrčí dílna pro děti, skákací
hrad. Novinkou letošních Boskovických běhů bude štafetový běh či týmový běh v rámci hlavního
běhu na 12,5km. Více na www.boskovice.sportujsnami.cz.
Okolo Benešova a k památníku letců - 8. ročník
8. - 9. 4. 2016, start a cíl u Restaurace Morava na Benešově. Pro turisty, dálkoplazy i všechny ostatní,
kteří se nebojí pěší chůze, je připraven další ročník pochodu. Registrace a plánky tras budou
k dispozici na startu. Bohaté občerstvení zajištěno, v cíli pamětní list. Starty: 100 km, noční 50 km
(nutná výbava pro noční turistiku) v pátek 8.4. v 19 - 21 hodin, startovné = 70 Kč (polévka v ceně
startovného), v sobotu 9.4. denní trasy - 50 km - v 6 - 9 h; 25 km, 20 km - v 7 - 12 h; 10 km, 5 km - v 8 15 h, startovné 30 Kč, děti zdarma. Více na www.okolobenesova.estranky.cz nebo na tel. 737288317.
Jarní losovací soutěž v Městských lázních - všechny účtenky v celkové hodnotě nad 150,Kč jsou slosovatelné. Soutěž o hodnotné ceny proběhne v měsících březen-květen 2016.
S posledním březnem ukončil sezónu zimní stadion Boskovice. Po jarní údržbě se otevře
in-line bruslařům v květnu. Všechny potřebné informace získáte na www.sluzbyboskovice.cz.
/mmt/

Kultura a akce v Boskovicích a okolí
KnihoBudka v Knihovně Boskovice
Dne 31. 3. byla před dveřmi do oddělení pro dospělé instalována nová KnihoBudka. Použití je
zdarma, nepotřebujete žádnou registraci či průkazku. Knihu si můžete půjčit, věnovat, vzít nebo
vyměnit v KnihoBudce za jinou a samozřejmě také vrátit.
Westernové městečko zahájí sezónu dne 30.4.2016 Country bálem se skupinou Trní
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Ř 11.4.2016 v 18 h v kině Panorama - cestovatelská beseda Zdeňka Špíška - „Kostarika - ztracený

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř
Ř
Ř

Ř
Ř
Ř
Ř

ráj“ - netradiční slideshow nás zavede do deštného pralesa v jihozápadní části Kostariky.
Zažijeme měsíc plný zážitků ze života vědce, pochopíme fungování pralesa jako celku,
seznámíme se s jeho pozoruhodnými obyvateli a objevíme jejich strategie přežití. Vstupné 60Kč.
13.4.2016 v 19 h v Zámeckém skleníku - koncert z cyklu Jazz and Blues Boskovice - „Voila!“ Česká ZAZ! Hudební koktejl s příchutěmi chansonu, swingu, reggae, jazzu, twistu, popu i hiphopu, který se snoubí se šarmem a originálním hlasem frontmanky Zdenky Trvalcové! Vstupné:
130 Kč v předprodeji/150 Kč na místě.
15.4.2016 v 19 h v Sokolovně Boskovice - divadelní představení - Neil Simon „Drobečky
z perníku“ - tragikomický příběh s nadějeplným koncem. V hlavní roli Simona Stašová. Několik
běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospělá
dcera a stále neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází. Vstupné: 440 Kč
I. pořadí/410 Kč II. pořadí/380 Kč III. pořadí/350 Kč balkón (v rámci divadelního předplatné).
15.4.2016 v 19 h v Kulturním domě Letovice - „Růže pro Algernon“ - nejúspěšnější inscenace
pražského divadelního spolku Kašpar. Jan Potměšil v hlavní roli tragikomického příběhu
mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se později proti
své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Vstupné 200 Kč v předprodeji v MKS Letovice, Nová
71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535, info@mks-letovice.cz / 250 Kč na místě.
17.4.2016 v 15 h v Zámeckém skleníku - pohádkové představení pro děti „Pohádky z mléčné
dráhy“ - veselá sci-fi pohádka pro nejmenší, při které se budou hvězdy a planety za břicho
popadat! Pohádky z mléčné dráhy tentokrát zavedou malé diváky až do dalekého vesmíru, kde se
hlavní hrdina, druhý český kosmonaut Milan, setkává se dvěma mimozemskými bytostmi, tedy
bytostmi žijícími mimo zemi, tedy mimo planetu Zemi. Ale kromě toho, že jsou obě bytosti tak
trochu mimo, tak je s nimi parádní legrace. Vstupné: 70 Kč v předprodeji / 90 Kč na místě
20.4.2016 v 19 h v Zámeckém skleníku - „Paul Batto Jr. & Ondřej Kříž“ - Blues-gospel-soulové
pohlazení - hluboce osobní bluesová poezie. Koncert slovinského „trubadůra“, jehož blues má
co říct. Vstupné: 100 Kč v předprodeji / 120 Kč na místě
21.4.2016 v 19,30 h v Sokolovně Boskovice - Koncert kapely Citron a Láďi Křížka, host Tanja.
Vstupné: 330 Kč v předprodeji v MIS Boskovice.
23.4.2016 v 18h na Malé scéně stálého kina Velké Opatovice - divadelní představení „Rodina je
základ státu“ (divadelní spolek V.Opatovice), vstupné 70 Kč
25.4.2016 v 18 h v kině Panorama Boskovice - „Filmový kvíz-2.kolo“ - Máte rádi filmy, seriály a
soutěže? Poznáte film podle milenecké dvojice nebo podle auta, které řídí hlavní bouchač?
Zábavná populárně znalostní soutěž o ceny. Vytvořte team (maximálně 5 lidí) a přijďte otestovat
své filmové znalosti. Vstupné 10 Kč.
27.4.2016 v 19 h v Synagoze maior - „Mandolína Martina Krajíčka napříč žánry a světadíly“
29.4.2016 v 19 h v Kulturním domě Letovice - divadelní představení „Past na myši“
od A. Christie (divadelní spolek z Vranové). Vstupné 80/60 Kč v předprodeji v MKS Letovice.
10.5.2016 v 19 h v Sokolovně Boskovice - Divadlo Pavla Trávníčka „A zase ta sborovna“
(pokračování úspěšné komedie; v rámci divadelního předplatné)
12.5.2016 v 18 h v Zámeckém skleníku - finále pěvecké soutěže „RH Faktor 2016“, patronem je
zpěvák a multiinstrumentalista Petr Bende.
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Ř 13.5.2016 v 20 h v Zámeckém skleníku - „Vltava - Já čekám v Čechách tour“. Hudební skupina
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Vltava oslaví v tomto roce 30 let od svého založení. Při této příležitosti podniká turné, na kterém
představí nové album "Čaroděj" a zahraje nejžádanější hity ze svého širokého repertoáru.
Vstupné: 250 Kč na místě / 230 Kč v předprodeji v MIS Boskovice.
13.5.2016 v 19 h v KD Letovice - Manželský čtyřúhelník
19.5.2016 v 10 h v KD Letovice - divadelní pohádka pro děti „Tři čuníci nezbedníci“
25.5.2016 v 19h - Duo Teres a Moravský komorní orchestr
10.6.2016 v 19,30 h na zámku Boskovice - „Van Kuijk Quartet“ - francouzský kvartet se rozhodl
pro skladby vídeňských klasiků Haydna (Smyčcový kvartet B dur op. 76/4 „Východ slunce“)
a Beethovena (Smyčcový kvartet č. 12 Es dur op. 127).
26.6.2016 v 19,30 h v Zámeckém skleníku - „Pavel Haas Quartet, Martin Opršál“ - Pavel Haas:
Smyčcový kvartet č. 2 op. 7 „Z Opičích hor", verze s bicími nástroji a Sergej Prokofjev:
Smyčcový kvartet č. 1 h moll op. 50. Vstupné 250Kč / 150Kč.

Hasičský den - sobota 16.4.2016 od 8,30 Masarykovo nám. Boskovice - setkání hasičů, techniky a
požárních automobilů od zrodu hasičstva v českých zemích.
V 8,30 h příjezd vystavované techniky, v 9,00 h mše svatá v kostele sv. Jakuba st. a v 10 h
slavnostní zahájení - průvod k Muzeu Boskovicka k slavnostnímu otevření výstavy, která potrvá do
29.5.2016 (otevřeno ÚT-PÁ 9-17h, SO-NE 13-17h).
Po celou dobu na náměstí bude k nahlédnutí historická i novodobá hasičská technika,
ukázky dovedností mladých hasičů, ukázky z činnosti HZS JmK.
Farmářské trhy v Boskovicích na Masarykově náměstí v r. 2016 proběhnou ve čtvrtky 5.5., 2.6.,
30.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12. vždy od 9.00 do 16.00 h.
Burzy a prodejní trhy na zámku Letovice budou v r. 2016 probíhat v termínech: 1.5., 5.6., 3.7., 7.8.
vždy od 8 hodin. V nabídce najdete starožitnosti, řemeslné výrobky, zvířectvo a myslivost, automoto, textil, aj. Více na www.zamekletovice.cz nebo tel. 728880298.
Výstava psích miláčků 2016 - 9. ročník akce VOŠ a SŠ Boskovice (pořádají žáci 3.ročníku oboru
Veterinární prevence). Výstava se bude konat 27.5.2016 v prostorách školy na ulici Hybešova 53.
Vítáni jsou čistokrevní pejsci i voříšci. Přihlášky a další informace naleznete
na www.vassboskovice.cz nebo na vrátnici školy Hybešova 53.
Zámek Boskovice:
31.5., 1.6., 7.6., 8.6., 14.6. a 15.6.2016 - dětské prohlídky
10. 6 .2016 - koncert v rámci Concentus Moraviae
19.6. 2016 koncert skupiny Jásalka (znáte z TV Šlágr), která letos slaví 20. výročí od svého založení.
7.7.2016 - noční prohlídky ve 20,30 a 21,30
Na pokladně zámku můžete mimo jiné zakoupit knihu o rodině Mensdorff- Pouilly.
Více na www.zamekboskovice.cz.
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SVČ Boskovice pořádá zájezd do ZOO Ostrava + Dinoparku - výukový program pro děti s rodiči
v neděli 8.5.2016 (odjezd v 7 h z Boskovic, návrat kolem 19,30 h, cena 400,-/os). Přihlášky
a informace na tel.č. 516452006, 723201730, 723085849 a v SVČ
Nabídka SVČ na léto 2016 - Příměstské tábory pro děti 1.- 4.třídy:
1.- 5. 8. 2016 sportovní ; 8.- 12.8. 2016 výtvarně-rukodělný ; 15.- 19. 8. 2016 rekreační.
Rekreační tábor v Hodoníně u Kunštátu - 20.-27.8.2016. Přihlášky od května ke stažení
na www.svcboskovice.cz nebo k vyzvednutí v kanceláři SVČ
Matematická třída na „Zelené” v Boskovicích nabízí žákům od 6. ročníku rozšířenou výuku
matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů - přijímací řízení proběhne 12. 4. 2016 v 8 h,
informace na www.zs.boskovice.cz, dagmar.oujezska@zsbce.cz nebo na tel.č. 516 802 299.
/mmt/

Z dění v ZŠ Benešov
Sběr papíru - jaro 2016 - se uskuteční od pátku 15. 4. do neděle 17. 4. 2016. Kontejnery
budou přistaveny v pátek 15.4. v odpoledních hodinách na Okrouhlé před prodejnou JEDNOTA,
na Benešově za budovou ZŠ, na Kořenci u prodejny JEDNOTA. Děkujeme nejen žákům školy
a jejich rodičům, ale i ostatním občanům obce. Přinést můžete i plastové uzávěry, které budou
věnovány Nicolasovi. Pomůžete tím nejen přírodě, ale výtěžkem i dětem naší školy a Nicolasovi.
O všem, co zažily nebo čeká děti ve škole na Benešově si můžete počíst v článcích jejich
vyučujících na www.skola.benesov-u-boskovic.cz, kde je i bohatá fotogalerie. Vybíráme jen několik
zajímavostí:
V rámci preventivního programu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje „
Záchranný kruh ” přijel do naší školy záchranář Roman Chatrný, aby pomocí kamaráda - plyšového
hrocha prvňáčkům poradil a ukázal, jak se zachovat ve složitých situacích. Správným postupem tak i děti
mohou zachránit život zraněnému kamarádovi či dospělému člověku. Děti si zopakovaly důležitá
telefonní čísla, vyzkoušely si obvazování i masáž srdce. Žáci první třídy si tak zasloužili diplom mladého
zdravotníka.
V měsíci lednu a únoru nás navštívili manželé Jasanští s programem prožitkového bubnování.
Jednalo se o muzikoterapeutický program, který absolvovala každá třída samostatně. Děti se seznámily
s netradičními hudebními nástroji a vyzkoušely si hru na africké a šamanské bubny. Děti čekala i hra
na tělo – bodypercussion a na závěr byly příjemně zklidněny hudební relaxací. Jelikož děti k této činnosti
nepotřebovaly žádné hudební vzdělání či jinou hudební průpravu, hraní se jim moc líbilo. Tento program
byl pro ně takovou příjemnou aktivní relaxací, kde se každý mohl hudebně projevit. Děti odcházely
s úsměvy na tvářích, a tak návštěva těchto šikovných manželů nebyla v naší škole určitě poslední.
V rámci výuky výchovy k občanství žáci VI. a VII. ročníku navštívili 17. března Obecní úřad
v Benešově. Mile je zde přivítal pan Antonín Rus, starosta obce. Provedl je po nově zrekonstruovaných
kancelářích úřadu a odpovídal jim na zvídavé otázky. Dozvěděli se, jak funguje obecní samospráva, co
můžeme na úřadě vyřídit, s kolika miliony obec hospodaří i jak vypadá den pana starosty.
Ve čtvrtek 25. února proběhl na 2. st. výukový program o zdravé výživě Párty se zdravou
pětkou 2016. Jak si žáci poradili s přípravou jednotlivých pokrmů, můžete posoudit na fotografiích.
Okrouhlecký list 1&2/2016
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Fórky
Jak se má Petr, když ho opustila manželka?
Jo, dobrý, ale ze začátku se bál, že se vrátí!
Doktor mi řekl, ze prý trpím anorexií.
Jako by nestačilo, že jsem tlustá...

Přijde chlápek do zverimexu a chce si
koupit papouška. Prodavač mu říká: ,,Máme
tady jednoho za 5 000 Kč, ten umí anglicky.
Pak tady máme jednoho za 10 000 Kč, ten
umí anglicky, německy a francouzsky."
Chlápek: ,,A co támhleten za 20 000 Kč?"
Prodavač: ,,Ten nic neumí, ale ti dva mu
říkají "šéfe"."

Ptá se učitelka žactva v páté třídě:
"Píše se vždycky po písmenu R tvrdé Y?"
Hlásí se Pepíček:
"Prosím nepíše. Například ve slovu prdel se píše po písmenu R písmeno D."

"Nechcete si sednout, dědečku?"
"Ne, děkuji chlapče, já jedu jen jednu stanici."
"Jen si sedněte, dědečku, nejste totiž v autobuse, ale v parku."

/sh/

Naše společenská kronika
Významné životní jubileum v 1. pololetí slaví tito naši spoluobčané:
Ševčíková Františka
Kužel Štěpán
Parolková Marie
Horáková Františka
Tlamková Božena
Ridlová Bohumila
Vaněrková Anna
Malachová Věra
Ryšavý Zdeněk
Přikryl Ladislav
Tlamka Pavel
Minx Jaroslav

č.p. 35
č.p. 70
č.p. 60
č.p. 37
č.p. 93
č.p. 28
č.p. 118
č.p. 184
č.p. 183
č.p. 127
č.p. 55
č.p. 51

Kejíková Cecílie
č.p. 122
Krejčíř Alois
č.p. 55
Čapková Marie
č.p. 143
Tlamka Alois
č.p. 4
Tichá Věra
č.p. 41
Čapka Oldřich
č.p. 19
Horáková Adéla
č.p. 96
Minxová Anna
č.p. 10
Ošlejšek Miloslav
č.p. 8
Ševčíková Ludmila
č.p. 1
Kissová Magdalena
č.p. 95
Ševčíková Eliška
č.p. 1
GRATULUJEME !!!

Navždy nás opustil:
Alois Krejčíř

/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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