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Motto :
„Tak jako báseň, i život se hodnotí
ne podle délky, ale podle obsahu.“
Seneca

P

rávě držíte v rukou letní číslo našeho Okrouhleckého zpravodaje. Tentokrát s
několika novými rubrikami a spoustou tipů na prázdninové vyžití. Doufáme,
že se Vám bude líbit...

Přesně po roce navazujeme na pokračování v líčení hasičské historie, nyní tedy spíše něco z
té nedávno minulé historie...
SDH Okrouhlá byla do roku 2007 jednotkou požární ochrany, která je z hlediska plošného
pokrytí zařazena do kategorie JPO V, tzn. že se jedná o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. Územní působnost je
zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, tj. hasičské zbrojnice.
V roce 1999 došlo v novodobé historii okrouhleckých hasičů k obměně zásahového
vozidla. První zásahový automobil značky Tatra 805 obec vyměnila za novější, přestavěný dopravní
automobil Avii 21 Furgon. Tento sloužil pro přepravu zásahové jednotky a požárního příslušenství k
provedení zásahu na místo požáru. Byl vybaven požární motorovou stříkačkou s výkonem 1200 litrů
za minutu. Tento automobil od léta 2009 již ale také není ve výbavě hasičů z Okrouhlé. Vzhledem k
stále zvyšujícím se nákladům na údržbu a provoz se obec rozhodla toto vozidlo prodat a pořídila za
něj dopravní automobil VW Transpoter, který zakoupila od hasičů ze Zbýšova u Brna. V současné
době toto vozidlo slouží pro přepravu požárního družstva a potřebného vybavení na místo požáru.
V roce 2006 zásluhou obecního úřadu prošla hasičská zbrojnice rozsáhlou rekonstrukcí.
Od roku 2007 zásahová jednotka disponuje osvědčeným speciálem, cisternovou automobilovou
stříkačkou s výkonem čerpadla 2500 litrů za minutu na podvozku Škoda 706, zakoupeným od hasičů
Českých drah. Tento automobil byl v roce 2007 členy sboru rekonstruován a v současné době slouží
zásahové jednotce obce Okrouhlá, která byla od roku 2008 přeřazena do kategorie jednotek požární
ochrany JPO III/1.
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny:
Pondělí
Středa

8 - 14
13 - 19

V ostatní dny je bez problémů možné po domluvě se starostou obce
na tel.č. 724 137 891 nebo 516 467 244
Vybráno z veřejného zasedání 7. června 2011:
byl dokončen výkup pozemků ve směru na Melkov pro plánovanou výstavbu
byly odprodány 2 podíly ve Středomoravském lesním družstvě Niva za cenu 10.283.200,-Kč
(převážná část družstva je již delší dobu ve vlastnictví firmy LAKEWOOD s.r.o.)
! byl schválen neúčelový dar pro Farní úřad Benešov ve výši 20.000,- Kč
(na plánované opravy kostela a fary)
! zastupitelstvo odsouhlasilo vydání vyhlášky o nedělním klidu - připravuje se
! vybízíme občany k dodání podnětů pro zpracování projektu na modernizaci hřiště za KD

!
!

Kompletní zápis z jednání je k nahlédnutí na OÚ, usnesení najdete i na webu obce.
Z jednání Rady obce (RO) vybíráme:
! uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace k výstavbě technické a dopravní
infrastruktury pro novostavby s firmou VH-ateliér Brno
! zadána územní studie - jednoduchá pravidla, která dají řád nové rodinné výstavbě
! nakoupena lesní technika - bubnová sekačka, motorová pila Husqvarna 359, křovinořezy
Husqvarna 345 Rx a malotraktor Vari + vozík z dotace Státního zeměd. intervenčního fondu
! schválena pravidla pro samovýrobu a těžbu dřeva
! v plánu jsou kurzy řemesel – Všehodílna Blanky Matuškové z Boskovic
Kompletní zápisy z jednání, včetně příloh, jsou k nahlédnutí na OÚ.

/mmt/

Odpady
Sběrna surovin
Otevřena každou první sobotu v měsíci v době od 9 do 11 hodin. - tj. 2.7., 6.8., a 2.9.
Tříděný odpad
V obci přibylo 10 nových kontejnerů na tříděný odpad, byly posíleny Plasty a Tetrapaky,
přibyly kontejnery na textil a sklo se dělí na barevné a čiré. Věříme, že kapacitně už bude toto
navýšení dostačující a děkujeme, že se tříděním odpadu nemalou měrou spolupodílíte na ochraně
životního prostředí.
/mmt/
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Starostův sloupek
Opravy ve školce
Na období letních prázdnin, kdy bývá mateřská školka uzavřena, byla plánovaná rekonstrukce a
dovybavení moderním zařízením. Protože jsme se svým projektem neuspěli v boji o dotace u MAS
BoskovickoPlus, budou prováděny jen rekonstrukční práce na sociálním zařízení, osazen
technologií jídelní výtah a zřízeno místo pro děti, které po obědě nespí. Předpokládané náklady
představují částku 600 tis.Kč.
Silnice
V současné době se dokončují práce na obrubnících a chodnících, kanalizačních šachtách a
ostatních nezbytných pracích tak, aby bylo možné položit nový živičný povrch vozovky v průtahu
obcí. Co zajímá naše občany?
Kdy bude v obci balená? Odpověď – všechny formální náležitosti jsou splněny, peníze JmK
uvolněny a dodavatel vybrán. Předpokládaný termín je začátkem července.
Jakým způsobem a v které době bude akce probíhat? Toto vše nám upřesní dodavatel. Naším
přáním ale je, aby pokládka povrchu byla prováděna naráz v celé šíři vozovky (a ne po polovinách
vozovky, jak se to běžně dělává). Je to z důvodu lepší kvality, odolnosti a výdrže vozovky
do budoucna. Myslíme si, že případné omezení či částečné uzavření obce všichni pochopíme. Vždyť
by se jednalo asi jen o 2 dny. Další otázkou je ovšem parkovací stání, neboť jsme narazili na
nesouhlas majitelů dvou dotčených domů, ale doufáme, že se najde oboustranně vyhovující řešení.
Úsek však bude na nezbytnou dobu zastaven.
Zároveň s touto výstavbou bude zrekonstruována i horní autobusová zastávka, která byla
dopravně nebezpečná a v minulosti se zde staly závažné úrazy (sražení chodců, vycházejících z
autobusu), a vjezd do obce ve směru od Boskovic, který bude částečně řešit bezpečnost chodců ze
spodní části obce při docházce do centra obce.
Taktéž nesmíme zapomenout na vodorovné značení u Slepánků v horní části obce, kdy někteří
řidiči z neznalosti místních komunikací jedou přímo k vodojemu, tj. vyznačit směr hlavní
komunikace.
Touto cestou chci poděkovat těm občanům, kteří se iniciativně chopili práce a započali
zvelebovat své okolí po stavebních pracích. Zejména poděkování patří panu Ladislavu Tichému,
manželům Veselým, paní Horákové, panu Petru Laštůvkovi, panu Františku Čížkovi, manželům
Tichým, manželům Kuželovým, paní Barákové, paní Dvorské, manželům Šudomovým, manželům
Slepánkovým a dalším.
/starosta obce/

Knihovna informuje
Obecní knihovna Okrouhlá nabízí všem svým registrovaným čtenářům i čtenářům, kteří se
teprve chystají knihovnu navštívit, vlastní knižní fond, ale i novinky výměnného souboru. Knihy z
výměnného souboru jsou k dispozici do 7. září 2011. Půjčování souboru zajišťuje dvakrát ročně
Regionální oddělení Městské knihovny Boskovice. Nový výměnný soubor obsahuje 95 svazků.
Nejobsáhlejší tematickou skupinou je beletrie a beletrie pro mládež. Zastoupena je také naučná
literatura a naučná literatura pro mládež. Mezi novinky Obecní knihovny Okrouhlá patří rovněž
možnost výpůjček knih mimočítankové četby pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ i studenty SŠ z vlastního
fondu nebo z fondu Městské knihovny Boskovice. Pokud knihovnu navštívíte, budeme se snažit
Vašemu přání vyhovět. Blíže se můžete s aktuálním děním Obecní knihovny Okrouhlá seznámit
i na internetových stránkách knihovny: www.okrouhla.knihovna.cz.
/et/
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Informace od hasičů
Ohlédnutí za dětským dnem
V neděli 5.června v 15.00 pořádal SDH Okrouhlá již tradiční Dětský den, na který finančně
přispěl i OÚ. Bylo sice větrno, ale to téměř 40 dětí neodradilo a s vervou se zapojily do zdolávání
různých úkolů a her. Za každou disciplínu byly odměněny drobnými sladkostmi - ať už byli úspěšní
či méně. K dobrému výkonu je povzbuzovali rodiče či prarodiče i s kočárky, z nichž vykukovali
mladší sourozenci. Ti se k hrátkám jistě připojí, až budou dostatečně pevní v kolenou.
Nejoblíbenější atrakcí byla tzv. ,,džberovka", kde si děti mohly vyzkoušet nářadí používané
při soutěžích mladých hasičů. Nadšení v jejích očích nám bylo důkazem, že o budoucí malé hasiče se
nemusíme bát.
K dobré náladě přispělo i bohaté občerstvení, speciality z udírny a pro rodiče dobře
vychlazené pivo.
Dětský den se v letošním roce i díky počasí vydařil. Je radost vidět rozzářené obličeje dětí a
jejich soutěživost o to, kdo bude mít v kapsičce více cukrlátek.
/kd/
Pozvánka na slavnost
V sobotu, dne 16.7.2011, se budou konat oslavy 115. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů Okrouhlá. Slavnostní odpoledne
bude zahájeno soutěží mladých hasičů v požárním útoku na hřišti
za kulturním domem. V podvečer se pak v KD bude konat taneční
zábava, kterou nás provede kapela Tamdem. Na celé odpoledne a večer
bude připraveno bohaté občerstvení. Srdečně tímto zveme nejen občany
obce Okrouhlá.
Hasiči radí…
CO JE HLÁSIČ POŽÁRU?
Hlásič požáru je jednoduchý přístroj, který včas rozpozná vznikající požár a vyvolá
poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci ve Vašich domácnostech. Není nutné připojení na
ústřednu.
Instalovaný autonomní hlásič požáru /AHP/ reaguje např. na výskyt kouře spuštěním
akustického poplašného signálu. Je napájen baterií, jejíž životnost je v průměru jeden rok (některé až
10 let). Je také možné propojení vícero hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče,
jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo u Vás v ložnici).
O podrobnostech Vás bude informovat prodejce. Případný nákup hlásiče důrazně doporučujeme
realizovat u specializovaného prodejce, výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení
„CE“. Instalace AHP je rychlá a jednoduchá, takže to zvládne prakticky každý. Stačí k tomu
hmoždinky a běžné nářadí. Při jejich instalaci postupujte vždy podle návodu výrobce.
Vhodné umístění - v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu a garáži.
V případě montáže jednoho hlásiče v bytě vždy v centrální části bytu, např. v chodbě, do které ústí
jednotlivé místnosti. V místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm
od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy). V bytových domech i ve společných prostorech každého
podlaží domu. A hlavně v místech s předpokládaným vznikem požáru (garáže, dílny).
Nevhodné umístění - prašné a vlhké prostory (kuchyně, koupelny), v blízkosti ventilátorů,
tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla, ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru „A“ ,
v prostorách s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových
plynů. Pozor i na připálená jídla při vaření - méně kvalitní hlásiče reagují i na tyto zplodiny!!!
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Desatero důvodů, proč si hlásič pořídit
- včasná detekce vznikajícího požáru
- upozornění pomocí zabudované sirény
- možnost uhašení požáru v jeho zárodku
- možnost včasné záchrany Vašeho života i majetku
- napájení baterií (vhodné i pro prostory bez elektrické sítě)
- možnost propojení vícero hlásičů
- jednoduchá a rychlá instalace
- dostupná pořizovací cena (cca od 200 Kč)
- možnost výběru typu hlásiče dle Vaší potřeby
- možnost jednoduše svépomocí provést kontrolu funkčnosti
Pamatujte: „Je lepší, když Vás budí hlásič, než-li hasič".
V případě, že si pořizujete hlásič do staršího domu nebo bytu, doporučujeme současně i pořízení
přenosného hasicího přístroje.
/imt/

Přehled akcí u nás
5.7.
9.7.
16.7.
16.7.
6.8.

- fotbalový turnaj O pohár AC Okrouhlá - začátek v 10 hod
- MERIDA-DELIKOMAT-BrouCZECH CUP 2011 - Pohár Drahanské vrchoviny
- oslavy 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Okrouhlá
- taneční zábava, hudba Tamdem, Kulturní dům
- Okrouhlecký tuplák – pohostinství BOBY
/sh/

Divadlo
Dne 19.6. se uskutečnil 1.divadelní zájezd do Brna. Bohužel bylo na poslední chvíli zrušeno
činoherní představení a tak se na muzikál „Hello, Dolly!“ jelo jen auty. Ale zážitek z představení to
nijak nenarušilo a všichni se již těšíme, co zajímavého nám na podzim v divadle nabídnou. Repertoár
Městského divadla Brno (býv. Divadlo bratří Mrštíků) je velmi pestrý, jen je často nesnadné časově
skloubit nabídku s jinými akcemi. Proto předem prosím všechny zájemce, aby sledovali výzvy
místního rozhlasu k organizačním schůzkám, příp. o sousedskou solidaritu a rychlé předávání
informací, neboť není v mých možnostech obcházet s nabídkou všechny domácnosti jednotlivě.
Doufám, že se mi podaří opět vybrat kousky, které Vás zaujmou a osloví všechny generace.
Na podzimní období máme též předjednané další představení na Okrouhlé – druhá skupina
boskovických ochotníků měla koncem dubna premiéru známého hudebního představení
„Limonádový Joe“ a věřím, že i u nás sklidí takový aplaus, jako v boskovické sokolovně.
/mmt/

Dění v Mateřské škole
Děti z mateřské školy se ani ke konci školního roku nenudily. Společně se svými rodiči si
užily výletu do ZOO v Jihlavě a s pohádkou putovaly za Večerníčkem. V úterý 28.června se pak
rozloučily se všemi, s nimiž se již od září nebudou vídat. Do 1.třídy odchází Zuzanka Klementová,
Adam Mikulášek, Kačka Čížková, Magdalenka Králová, Ondra Hampl, Verunka Hofmanová a Petr
Čapka. Do nové etapy jejich života všem dětem přejeme šťastné vykročení.
V době hlavních prázdnin od 1.7. do 31.8. bude mateřská škola uzavřena z důvodu již
zmiňovaných oprav.
/Jaroslava Kovářová/
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Sport
Malá kopaná
V měsíci dubnu se rozehrály všechny soutěže v malé kopané na okrese Blansko. Mužstvo
AC Okrouhlá hraje již dlouhodobě nejvyšší soutěž -1.ligu, ve které je celkem 12 účastníků. Po
polovině soutěže jsou naši hráči na velmi pěkném 6.místě. Nejlepšími střelci týmu jsou prozatím s 5
brankami Roman Bašný a Vladimír Ševčík. Pro všechny fotbalové příznivce je na hřišti vždy
připraveno bohaté občerstvení. Držíme palce do dalších bojů.
Dosavadní výsledky:
Okrouhlá - Karolín 2:2
Dolní Lhota - Okrouhlá 0:3
Okrouhlá - Lomnice 2:1
Sádroš Boskovice - Okrouhlá 5:3
Okrouhlá - Rájec 1:4
Štěchov - Okrouhlá 3:4

Okrouhlá - Černá Hora 4:1
Kozárov - Okrouhlá 9:1
Okrouhlá - Nobica Boskovice 2:0
Rozhrání - Okrouhlá 4:2
Okrouhlá - Orel Boskovice 1:2

/rt/
V naší obci máme i další sportovce, hodné našeho ocenění.
Patří mezi ně nepochybně i Přemysl Kovář, který mi poskytl při své krátké dovolené rozhovor, v
němž shrnul svoji dosavadní kariéru.
Dnes 25-ti letý fotbalový brankář je odchovancem trenérů Martínka, Černického a Paděry
z boskovického oddílu Minerva Boskovice, kteří ho vedli od 13-ti let. Jeho kroky pak směřovaly
do Drnovic a SYNOTu, 2.ligu hrál v FK Kunovice. Odtud si odskočil na rok mezi profíky 3.ligy
do Řeckého Lamia.
Jeho snem ale vždy byla 1.liga. Proto se snažil všude získávat cenné zkušenosti i dozrát, aby se
jeho sen jednou naplnil. Pokud se mu jeho nasazení do zápasů nezdálo přiměřené jeho kvalitám, šel o klub
dál. Jak sám řekl: „Když jsem nechytal, šel jsem jinam. Ke zlomu došlo paradoxně až po operaci, na kterou
jsem musel kvůli přetrhaným vazům v rameni. Ve Slovácku mi pak neprodloužili smlouvu a tak jsem se
dostal do české 3.ligy v Hlavici. Odtud jsem pak již putoval rovnou do Slovanu Liberec."
Zde si ho vyhlédli Ústečtí a tento rok prožívá zatím svoje nejúspěšnější období. Hraje ve vysněné
1.lize, zachytal si na Slavii, na Baníku, a doma s Jabloncem se při své ligové premiéře dokonce dostal do
sestavy kola a deníkem Aha byl zvolen mužem kola.
Sny se začínají plnit, léta dřiny úročit. V Liberci, kde se mu z dosavadních štací i nejvíce líbí,
zůstane minimálně ještě 2 roky a doufá i v rozšíření svých startů. Dobrý začátek bude mít jistě ještě lepší
pokračování. Přejeme hodně úspěchů a co nejméně neúspěšných zákroků.

/mmt, Přemysl Kovář/

Plavání
Anička Tlamková opět sklízí úspěchy za dlouholetou dřinu a hodiny tréninku.
Na Olympiádě ČR dětí a mládeže v Olomouci ve dnech 21.-26.6 bodovala hlavně
za jihomoravskou štafetu - ve finále získala 1.místo v polohové štafetě na 4x50m a 3.místo na 4x50m
volný způsob, v jednotlivkyních byla ve finále 100m volný způsob na 7.místě.
Na Mistrovství ČR v Plzni ve dnech 18.-19.6. se v silné konkurenci proplavala až na 4.místo
na trati 400m volným způsobem, ale i výsledky v ostatních disciplínách jsou jistě hodny obdivu a
pochvaly - 7.místo na 50m a 200m volným způsobem, 8.místo na 100m volným způs.,
9.místo na 800m volným způsob a 12. místo na 100m motýlek. Blahopřejeme
k úspěchu a přejeme hodně zdaru v dalších, i dálkových, závodech. Dík patří
jistě i rodičům za obětavost a čas věnovaný přípravě na takové prestižní akce.
/mmt/
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Běh
Běh okolo myslivny - 27.3.2011 - BBP
Starší žáci:
Dorostenci:
Junioři:
Muži veteráni I:

Blansko - 24.4.2011

Tlamka Michal (15.), Konečný Jan (16.)
Konečný Petr (5.)
Grün Vojtěch (2.)
Grün Gustav (7.)

Černohorský soudek - 2.4.2011 - BBP
Starší žáci:
Dorostenci:
Junioři:
Muži veteráni I:

Tlamka Michal (14.), Konečný Jan (15.)
Konečný Petr (2.)
Grün Vojtěch (2.)
Grün Gustav (11.)

Celkové výsledky Brněnského běžeckého poháru
Starší žáci:
Dorostenci:
Junioři:
Juniorky:
Muži veteráni I:

Tlamka Michal (6.), Konečný Jan (9.)
Konečný Petr (4.)
Grün Vojtěch (2.)
Tlamková Tereza (3.)
Grün Gustav (10.)

Baldovec - 27.3.2011 - Mistrovství ČR v crossu
Junioři:

Grün Vojtěch (22.)

Grün Vojtěch (1.), Konečný Petr (4.)
Grün Gustav (4.)

Běh za sedmizubým hřebenem - 1.5.2011
7-9 let:
Tlamka Tomáš (11.)
10-12 let:
Konečná Monika (40.)
13-14 let:
Stara Ondřej (12.)
Junioři:
Grün Vojtěch (1.)
Dorostenci:Konečný Petr (1.)
Muži veteráni I:
Grün Gustav (10.)

Běh Černou Horou - 8.5.2011
Hoši nejmladší:
Junioři:
Muži veteráni I:

Horák Luboš (1.), Horák Jan (8.)
Grün Vojtěch (1.)
Grün Gustav (5.)

1. Hraběnka cup (Sloup-Petrovice) - 18.5.2011
Junioři:
Ženy:
Muži veteráni I:

Grün Vojtěch (1.), Konečný Petr (2.)
Grünová Ivana (5.)
Grün Gustav (3.)

2. Hraběnka cup (Ráječko-Petrovice) - 25.5.2011

Okresní běžecká liga 2011
Adamov - 20.3.2011
Junioři:
Muži veteráni I:

Junioři:
Muži veteráni I:

Grün Vojtěch (3.), Konečný Petr (3.)
Grün Gustav (3.)

Junioři:
Muži veteráni I:

Grün Vojtěch (1.), Konečný Petr (3.)
Grün Gustav (3.)

3. Hraběnka cup (Skalní mlýn-Macocha) - 1.6.2011
Junioři:
Ženy:
Muži veteráni I:

Hořice - 8.4.2011
Muži:
Muži veteráni I:

Konečný Petr (3.)
Grün Gustav (7.)

Skalice n. Svitavou - 16.4.2011
Junioři:
Muži veteráni I:
Ženy veteránky:

Grün Vojtěch (1.), Konečný Petr (2.)
Grünová Ivana (9.)
Grün Gustav (3.)

Doubravice - 4.6.2011

Konečný Petr (1.)
Grün Gustav (5.)
Grünová Ivana (4.)

Junioři:
Muži veteráni I:

Grün Vojtěch (2.), Konečný Petr (3.)
Grün Gustav (3.)

Velká cena Moravy - 8.4.2011
Ráječko - 19.2.2011
Starší žáci:
Dorostenci:
Junioři:
Juniorky:
Muži veteráni I:

Grün Vojtěch (1.)

Junioři:
Tlamka Michal (12.), Konečný Jan (13.)
Konečný Petr (2.)
Grün Vojtěch (3.)
Tlamková Tereza (3.)
Grün Gustav (12.)

1. Atl. soutěž družstev Mor. a Slez. juniorů - 28.5.2011
Junioři 3000m:

Grün Vojtěch (1.)

Běh okolo Mohyly míru - 28.5.2011
Muži veteráni I:

Grün Gustav (5.)

/gg/

Cyklistika
Průběžné výsledky ze závodů horských kol o pohár Drahanské vrchoviny 2011 po závodech v
Bořitově, Bukové, Protivanově a Velenově-Suchým:
Chlapci 7-9let – Tomáš Tlamka - 1.místo
Dívky 10-12let – Monika Konečná – 4.místo
Dívky 13-15let – Anna Tlamková – 1.místo
Chlapci 13-15let – Jan Konečný – 5.místo
Juniorky 16-18let – Tereza Tlamková – 1.místo a Markéta Parolková – 4.místo
Následující závody:
2.7.Březová nad Svitavou, 9.7.Okrouhlá, 23.7.Valchov, 7.8.Kořenec a 21.9. Benešov
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Velká cena Okrouhlé jakožto 7. závod MERIDA-DELIKOMAT-BrouCZECH CUPu 2011
Poháru Drahanské vrchoviny se pojede 9.7.2011. Prezence začíná v 8:30 na tradičním místě
U Pazderny na Výletišti. Přijďte podpořit naše sportovce !!!
Ohlédnutí za prvním závodem Českého poháru XCO
... takto o závodu v naší obci referovali na serveru http://mtbs.cz/, kde si také můžete přečíst
článek v plném znění...
Slunečný sobotní den přivítal přes 300 závodníků českého poháru cross country v Okrouhlé.
Na Moravě ho otevírala trať dlouhá 5 km, která dostala od posledního závodu pořádaného
na Drahanské vrchovině novou tvář. Pořadatelé připravili pro závodníky technicky náročnější trať,
ke změně došlo také v prostoru startu a cíle. Start se přesunul o pár metrů k nedaleké louce, cíl byl
na vrcholu závěrečného stoupání. Po něm následovala precizně namotaná trať s mírnými sjezdovými
pasážemi. Další lahůdkou byly technické sekce v oblasti „Skalek” na vrcholu 601 m.n.m, jejichž
výjezd nebyl nikterak jednoduchý a představoval spíše výběh do vrchů. Kamenitý a kořenovitý sjezd
ze „Skalek” pak dodal trati dynamičnost, ale bohužel i četnost pádů a defektů kol. Závodníci
preferující zdlouhavé stoupání se dočkali při výstupu na vrch Klenčí. Dalším atraktivním místem
určeným především pro mechaniky a fanoušky, bylo depo s občerstvením u Pazdery. V posledních
kolech rozhodoval o vítězství prudký finálový výjezd k cíli, který byl mnohým osudný.
Velký okruh závodu měřil 5 km a žáci se projeli na jeho zkrácené 3 kilometrové verzi.
Děkujeme ještě jednou všem, kdo svým přičiněním pomohli ke zdárnému průběhu závodu i
jeho organizaci !

Další sporty
In-Line bruslení na zimním stadionu – provoz o prázdninách: PO-PÁ 9-14h, vstupné 20,-kč
Koupaliště Červenka otevřeno po dobu prázdnin denně 9-20h,
Městské lázně budou po tuto dobu uzavřeny

/mmt, sh/

Akce v okolí
Informace z okolí – tipy na výlet za zábavou i poučením
- Farmářské trhy v Boskovicích
- našly konečně pevné zázemí. Již od 18.6. se pravidelně konají každou středu a vždy 1. sobotu v
měsíci na parkovišti u Zlaté růže (ul. Bezručova). Na trzích najdete široký sortiment výrobků a výpěstků
zemědělců a řemeslníků z našeho kraje, vždy čerstvé a kvalitní

- Arboretum Šmelcovna
- má nový vchod přímo za mostem, na rozcestí. Je zde více parkovacích míst a lepší přístup do
prodejny i arboreta. Otevřeno je až do 15.listopadu denně od 9,00 do 17,00hod, prodejna od 9,30 do 16,30hod. V
areálu arboreta najdete historický sad i naučnou ovocnou stezku, novou expozici včelařství se sochou
sv.Ambrože, v okrasné části mimo jiných zajímavostí i výsadbu čarověníků. Dětem se jistě zalíbí zoo-koutek
„Dvorek naší babičky“, kde se mohou seznámit i pobavit se zakrslými plemeny dříve běžných domácích zvířat i
cizokrajnými ptáky. A také všudypřítomné postavičky pohádkových skřítků, víl a elfů od známé kreslířky,
pohádkářky a strašidloložky Vítězslavy Klimtové. V nadcházejícím období proběhnou ještě dvě tématické akce
: 19.-28.8. – trvalky (okrasné trávy, ocúny a vřesy) a 1.-16.10. – podzim v arboretu, jejíž součástí bude již
tradiční Regionální výstava ovoce (15.-17.10.2011). V obchodě najdete vše potřebné pro zdárné pěstování
okrasných i užitkových rostlin i pro zakládání a údržbu zahrad.
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- projekt Krajem pověstí a bájí aneb putování pro malé i velké turisty
Vydejte se do kraje, kde se vypráví mnoho pohádek a pověstí. Do kraje, kde žili a možná doposud žĳí
vodníci, čerti, divoženky, skřítci i loupežníci. Mezi řeky Svratku a Svitavu a ještě dál Vás zavede kniha „Pověsti
a pohádky od Svitavy od Svratky“.
Tu získáte, když se obrátíte na některé z infocenter na Boskovicku a přihlásíte se k velkému putování
rodičů a prarodičů s dětmi a vnuky. Po přihlášení obdržíte knihu s mapou kraje a vandrovní knížku. A pak je na
Vás, zda ji děti budou číst samy, či jim pověsti a pohádky kraje přečtete. Jisté je, že když se Vám některé příběhy
zalíbí a Vy se budete chtít s místem seznámit a vyrazíte na výlet, pak už je jen kousek do dalšího infocentra pro
razítko do vandrovní knížky. A jak budou razítka přibývat a Vy kraj více poznávat, Vaše děti či vnuci si na
památku odnesou omalovánky, pexesa, stolní hru či puzzle. Více inform. najdete na www.regionboskovicko.cz.

- zajímavé týdenní tábory Word of Life v Černé Hoře - pro děti od 7 do 19 let s výukou angličtiny a sportů,
více informací a přihláška na www.wordoflife.cz

- Řemeslné prázdniny pro děti - Všehodílna Blanky Matuškové
V období 12.7. - 25.8. každé úterý a čtvrtek 10,00 - 12,30 si můžete přijít se svými dětmi zkusit různé
rukodělné práce, menší s doprovodem, větší zvládnou jistě samy. Vše potřebné dostanou na místě, s sebou jen
svačinku a pití. Za dopoledne zaplatíte 110,-kč, předplatné na 5 vstupů 450,-kč. Nutná je rezervace předem
na tel.č. 605 542 352, konkrétní program na jednotlivé dny najdete na www.vsehodilna.cz nebo přímo v Domě
s výtvarnými potřebami B.Matuškové na ulici A.Trapla 1 (nad farní zahradou-kousek níž naproti synagoze).

- Westernové městečko Boskovice :
·

·
·

běžný program od otevření parku v 10,00hod - Představení Koně dary bohů (o odvěkém přátelství
mezi člověkem a koněm s indiánskou drezůrou ve volnosti a spoustou neobvyklých kousků), Colt
Show (plné triků s pistolemi) a Main street show (interaktivní zábava pro děti i dospělé v duchu
filmových legend divokého západu), včetně typických atrakcí pro děti i dospělé
Country bály - vždy s jinou hudební skupinou, každý PÁ a SO od 20 hod, vstup zdarma
24.09.2011 - Motorkářský sraz Harley-Davidson

- akce na zámku Boskovice :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Noční kostýmované prohlídky zámku Boskovice – ve dnech 7., 14., 21. a 31.7., 4. a 18.8.2011 vždy ve
20,30 a 21,30hod, rezervace nutná na tel.č. 516 452 241, více na www.zamekboskovice.cz
Divadelní pohádky pro děti – viz kulturní rubrika
31.7. Zámecké šermování – zámecká zahrada v 14.00 a 16.00 hod
17. - 21.8. - Festival španělské kultury Iberica 2011 – kurzy salsy, flamenca … www.iberica.cz
10.9. Zámecké hemžení – soutěže, hry a zábava pro děti
Erby šlechtických rodů zemí Koruny české – výstava potrvá do konce září
zámecký areál je otevřen od 9.00 do 17.00 hodin denně mimo pondělí a dne následujícího po státním
svátku. V září ve všední dny jen 9,00-16,00h
Začátky prohlídek 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin
Prohlídky ve všední dny v září jen v 11.00 a 14.00 h.
Vstupné 90,- Kč / 55,-Kč

- akce na zámku Letovice :
·
·
·
·

Každou 1.neděli v měsíci (tj. 3.7., 7.8., 4.9. a 2.10.) od 8,00hod zde probíhají Burzy a prodejní trhy
starožitností, zvířectva, auto-moto, textilu a řemesel
21.9. - Běh zámeckým parkem
24.9. – Pohádková sobota v zámeckém parku
Prohlídky denně od 9-18 hod. Info na tel.č. 728 880 298 nebo na www.zamekletovice.cz

- Letovice :
·
·
·
·
·

Prohlídky hist. lékárny v Klášteře Milosrd. bratří – 2., 7., 14., 21. a 28.7., 4., 6., 11.,18. a 25.8., 10.9.
3.7. – Letovická pouť
20.8. – Festival 3+1 na místním koupališti – hudba a tanec
26.-27.8. – Závody dračích lodí na vodní nádrži Křetínka
září – výstava strašidel a pohádkových bytostí – KD
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- akce na zámku Lysice :
·
·
·
·
·
·
·
·

červenec - Móda ve staletích
Noční kostýmované prohlídky zámku – 2., 5., 16. a 30.7. a 13.8. – vstupy ve 20, 21 a 22 hod
16.7. – koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers na nádvoří zámku
srpen - Tajemství koberců
6.8. – noční procházka zámeckou zahradou – ve 21 a 22 hod
září – Vůně zámecké kuchyně – co a jak se vařilo a zavařovalo
3.9. – Hradozámecká noc – 21-24hod
Otevřeno denně mimo pondělí a dne po dni pracovního klidu od 9,00 do 17,00hod, v září jen 9-16hod,
více na www.zameklysice.cz

- ostatní akce v okolí :
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1.-2.7. Hasičské pivní slavnosti v zámeckém parku ve Velkých Opatovicích
2.7. Městské pivní slavnosti u KD v Olešnici
2.-6.7. Léto v zahradě – tradiční prodejní výstava v arboretu Borotín
3.7.-31.8. XIII.ročník výstavy obrazů v Restauraci Morava na Benešově - Jitky Korčákové, Soni
Pachlové-Koudelkové, Hany Indrové, Veroniky Motěšické a Josefa Janíka
7.-10.7. Festival UNIJAZZ Boskovice 2011 - již 19. ročník unikátního festivalu, který je věnovaný
zdejší jedinečné urbanistické památce – židovské čtvrti. Festival proslul nejen kvalitní „nekomerční“
nabídkou hudby, výstav, divadelních představení, filmů či autorských čtení, ale především příjemnou
atmosférou a dobrým zázemím, které si užívají i rodiny s malými dětmi. Program a více informací na
www.unijazz.cz nebo www.boskovice-festival.cz
8.7. Hudební večer s grilovačkou – od 19h v Agrocentru Ohrada Vísky
8.7.-7.8. výstava v Synagoze maior - "Lidé vězněni v 50. letech 20.st. komunistickým režimem"
17.7. oslava 130 let SDH Cetkovice (8-9h slavnostní mše)
20.-21.8. Dvoudenní závod MČR modelů na el.pohon (Electric Track 1:10) – autodrom –
sportovní ostrov Blansko
23.-24.7. Anenská pouť v Šebetově
24.7.-14.8. Výstava obrazů "Grafika" Vladimíra Suchánka - zámecký skleník
25.7.-14.8. Výstava "Obrazy a obrázky" Libuše Navarové - zámecký skleník
30.7. II.Malohanácké řemeslné jarmark u hasičské zbrojnice ve Vanovicích
30.-31.7. Boskovická pouť + Fotbalové utkání internacionálů na stadionu Červená zahrada
srpen Festival Hradhouse na boskovickém hradě
6.8. Festiválek bez bojů a válek v letním kině Boskovice
6.8. Rockfest Vísky - hudba a tanec od 17hod na výletišti
13.8. 1.Národní výstava koček ušlechtilých plemen - Zimní stadion Boskovice
19.8. Hudební večer s grilovačkou – od 19hod v Agrocentru Ohrada Vísky
20.8. Hlavní koncert festivalu Iberica
27.-28.8. Národní výstava jiřinek v Měst. kult. středisku a na zám. schodech ve Vel. Opatovicích
27.8. VII.ročník Pochodu po stopách P.Ševčíka – start od Modré věže Boskovice
31.8. koncert Lucie Bílé na hradě v Boskovicích
3.9. cyklovýlet Okolo Malé Hané – start v Šebetově
10.9. Autodráha Open Air – několik autodráh pod širým nebem na nám. Svobody v Blansku
10.9. Koncert skupiny "Tři sestry" - v 18h Sportovní ostrov L.Daňka Blansko
(vstupenky již v předprodeji na MIS Boskovice, 250,-)
17.-18.9. Hrnčířský jarmark na náměstí v Kunštátě s bohatým programem po oba dny
24.9. IV. Úsobrnské vinobraní v obecním sále

Omlouváme za případné změny v termínech či neúplnost akcí vzhledem k naší delší periodicitě.
/mmt/
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Kultura „za humny”
DIVADLO
Boskovický pohádkový hřebínek – pohádkové pátky pro všechny děti na nádvoří Zámku
Boskovice (za nepříznivého počasí ve vestibulu)
1.7.
8.7.
15.7.
22.7.
12.8.
19.8.
26.8.

Divadlo Pohádka
Divadlo Tramtárie
Divadlo Studna
Divadýlko Mrak
Divadýlko Kuba
Divadlo Šus
Dřevěné divadlo

„O Sněhurce“
„O Pračlovíčkovi“
„Kostěj nesmrtelný“
„Trojlístek pohádek“
„Princ Bajaja“
„Skřítek Skříňáček“
„Zvířátka a loupežníci“

Začátky vždy v 17h, vstupné - děti 70,-/doprovod 50,-kč , změna programu vyhrazena
Předplatné na celý cyklus: dítě 420,-/doprovod 300,-/rodinné 2+2 nebo 1+2-3děti 1400,-kč
- v prodeji na 1.představení
Divadelní předplatné Boskovice 2011/2012
Zámecký skleník vždy v úterý v 19h (změna programu i termínu vyhrazena)
11. října 2011 – Sophia-Art : „AGNES BELLADONE“
autor: J.P. Alegre, režie: Jan Kačer
hrají: Nina Divíšková, Kateřina Macháčková/M.Hradská, A.Kubačáková, Jan Kačer/Ivan Vyskočil, K.Soukup, M. Kubačák
Hořká komedie o slavné divadelní hvězdě na vrcholu sil, Agnes Belladone, obdivované přáteli, zneužívané
obchodníky a novináři, která odkrývá svá tajemství…Vidí svět divadla jako koridu, jako strhující boj o život a krásu. Nejlepší
francouzská hra roku, hrad duchaplného humoru a napětí, skvělých rolí a překvapivého vrcholu.

6. prosince 2011 – Divadelní spolek Háta Olgy Želenské : „SVĚTÁCI“
autoři:Vratislav Blažek / Zdeněk Podskalský / Evžen Illín, Vlastimil Hála, režie: Lumír Olšovský
hrají: Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Vlasta Žehrová/Olga Želenská/Monika Absolonová/ Ivana Andělová/Jana
Zenáhlíková - v rolích lehkých dam, Miriam Kantorová/Vlasta Peterková - v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík/Martin
Zouhar/Zbyšek Pantíček/Aleš Háma/Filip Tomsa/Lumír Olšovský-v rolích fasádníků, Martin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš
Pečenka v ostatních rolích. Jako zvláštní hosté - v roli emeritního profesora Jan Přeučil nebo Josef Oplt.
Notoricky známá filmová hudební komedie z roku 1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších
českých filmů. Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a
bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti
společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam
na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit,
že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?

7. února 2012 – brněnský DS Frída : „SEX, DRUGS A ROCK&ROLL“ (Sex,drogy a rokenrol)
scénář a režie: Dodo Gombár
hrají : Bára Munzarová nebo Tereza Richterová, Radim Novák a Martin Trnavský
Krimikomedie o věrnosti, zbabělosti, přátelství, penězích a sexu, ale hlavně, co když to byla láska?! Jednoduchý
příběh neúspěšného mladého herce, který se na základě vlastních názorů na život a svobodného myšlení ocitne na periferii
společnosti a uměleckého světa. Žije si svým vyrovnaným a spokojeným životem až do chvíle, kdy se začne setkávat na
konkursech s lidmi, kterými dříve opovrhoval.…Rozuzlení je šokující! Představení se setkalo s velmi příznivým diváckým
ohlasem, a to napříč generacemi, a bylo úspěšně reprízováno i na pražské scéně!

březen / duben 2012 - agentura Harlekýn : „POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ“
nebo „S TVOJÍ DCEROU NE“
autor: Neil Simon, režie: Zdeněk Kaloč
hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová
Poslední ze žhavých milenců patří mezi nejúspěšnější hry známého amerického autora. Řadu sezón se těšila velké
divácké přízni na Brodwayi. Skvělá je již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům. Barney Tringold, starší
majitel rybí restaurace v New Yorku, se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec
nežije. Jak sám říká: "Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce
otázek, na které bych už nikdy nedostal odpověď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!”

leden – duben 2012 - bonusové představení
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Cena předplatného 1300 Kč, pro studenty a seniory 1100 Kč. Výhodou je nižší cena a výhodnější
místo. Do 10.7. zajistím - na tel.č.737288037 (M.Tichá, Okr.58), později MIS Boskovice,
Masarykovo náměstí 1, tel 516 488 677. Jednotlivé vstupné na MIS či před představením. Doprava
po domluvě možná.

KONCERTY
XI.ročník Koncertní promenádní sezóny v Boskovicích 2011 – park u Zámeckého skleníku,
každou prázdninovou neděli od 15 do 17h (jen za příznivého počasí), vstup volný
3.7. BOSKOVICKÁ KAPELA
17.7. PRAK Knínice
24.7. kulturní program k vernisáži výstavy „Grafika“ Vladimíra Suchánka (24.7.-12.8.2011)
31.7. KK BAND Martina Krajíčka
7.8. FESTIVÁLEK bez bojů a válek
14.8. TŘETÍ ZUBY
21.8. MALOHANÁCKÁ MUZIKA
28.8. ZUŠ Letovice a FS VELEN – závěr sezóny

Kruh přátel hudby – koncertní předplatné 2011/2012
17. 9. 2011 - synagóga Boskovice - Violoncellový dvojkoncert - Dominika Hošková a Jiří Hošek
Dominika Hošková (1982) studovala od r. 2003 HAMU v Praze, v roce 2000 se stala nejmladší českou
účastnicí soutěže violoncellistů Pražského jara a v každém roce dosáhla významných hudebních ocenění.
Sólově koncertovala s Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií,
Virtuosi Pragenses i v České televizi, účinkovala na mnoha hudebních festivalech. V roce 2007 absolvovala
půlroční stáž na konzervatoři v Paříži a kurzy v Izraeli, kde pokračuje ve studiu i nadále. Je zakladatelkou
klavírního tria Ester, které získalo v r. 2004 druhou cenu na Mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů. Nahrála
několik alb se skladbami Davida Poppera, Josepha Haydna, C.P.E. Bacha, Antonína Krafta aj. V květnu 2009 se
stala absolutní vítězkou všeoborové soutěže v Jeruzalémě a v červnu 2010 byla oceněna udělením stříbrné
medaile Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradice české kultury v Izraeli. / Vstupné: 120 Kč a 90 Kč

® říjen 2011 – Jiří Stivín & Sám se svým stínem /Vstupné: 200 Kč a 150 Kč
® listopad 2011 - Karel Fleishlinger & Romantické kytary /Vstupné: 120 Kč a 90 Kč
® leden 2012 - Novoroční koncert s přípitkem – Mor. klavírní trio a hosté /130 Kč a 100 Kč
® únor/březen 2012 - koncert z prémiové listiny mladých:
Žesťový koncert – Jan Pospíšil – trombon /Vstupné: 120 Kč a 90 Kč
® duben 2012 - Originální dámské smyčcové kvarteto Beladona Qaurtet /120 Kč a 90 Kč
Nabídka zvýhodněného předplatné:
- dítě do 15 let a student do 26 let - 350,- Kč
- senior - 500,- Kč
- pro 1 osobu - 700,- Kč / pro 2 osoby společně - 1250,- Kč
- 50% sleva z plného jednotlivého vstupné pro žáky ZUŠ Boskovice
- 50% sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a doprovod 1 osoby

PŘÍMÉ PŘENOSY OPERNÍCH PŘEDSTAVENÍ
z Metropolitní opery v New Yorku v HD kvalitě a prostorovém zvuku na velkém filmovém plátně
kina Panorama Boskovice
15. října 2011 – Gaetano Donizetti : „Anna Bolena“
Dirigent: Marco Armiliato, Režie: David McVicar
Účinkují: Anna Netrebko, Ekaterina Gubanova, Tamara Mumford, Stephen Costello
Donizettiho opera pojednává o tragickém osudu druhé manželky Jindřicha VIII. a matky slavné královny Alžběty I. Anny
Boleynové
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29. října 2011 – Wolfgang Amadeus Mozart : „Don Giovanni“
Dirigent: James Levine, Režie: Michael Grandage
Účinkují: Marina Rebeka, Barbara Fritolli, Ramón Vargas, Mariusz Kwiecien

5. listopadu 2011 – Richard Wagner : „Siegfried“
Dirigent: James Levine, Režie: Robert Lepage
Účinkují: Gary Lehman, Deborah Voigt, Bryn Terfel
Ve třetí opeře Wagnerova cyklu Prsten Nibelungův se skladatelova vize zaměří na hrdinské činy titulní postavy - díky
převratné 3D jevištní technologii může režisér přímo kouzlit a diváky při Siegfriedově putování doslova zavede do
začarovaného lesa.

19. listopadu 2011 – Philip Glass : „Satyagraha“
Dirigent: Dante Anzolini, Režie: Phelim McDermott
Účinkují: Rachelle Durkin, Richard Croft, Kim Josephson
Opera soudobého amerického minimalisty inspirovaná životem Mahátmy Gándhího.

3. prosince 2011 - George Frideric Handel : „Rodelinda“
Dirigent: Harry Bicket, Režie: Stephen Wadsworth
Účinkují: Renée Fleming, Stephanie Blythe, Andreas Scholl
Renée Fleming v mimořádně úspěšné inscenaci diváky zavede do světa barokní virtuozity a dramatického příběhu ze
sedmého století, propleteného kolem sporů o langobardský trůn a okořeněného několika milostnými dobrodružstvími.

10. prosince 2011 – Charles Gounod : „Faust"
Dirigent: Yannick Nézet-Séguin, Režie: Des McAnuff
Účinkují: Marina Poplavskaja, Jonas Kaufmann, René Pape
Faustovská legenda v klasickém zpracování zaručuje výjimečný operní zážitek.

21. ledna 2012 –G. F. Handel, A. Vivaldi, Jean-Philippe Rameau a další : „Kouzelný ostrov“
Dirigent: William Christie, Režie: Phelim McDermott
Účinkují: Danielle de Niese, Lisette Oropesa, Joyce DiDonato, Plácido Domingo
Lákavá kuriozita – pasticcio Kouzelný ostrov, je inspirováno praxí obvyklou v baroku, kdy se hudba různých autorů
podložila novými slovy. Hudbu Händela, Vivaldiho, Rameaua a dalších doplňuje nové libreto Jeremyho Samse, které
kombinuje postavy a motivy ze Shakespearových her Bouře a Sen noci svatojánské. Pod hudebním vedením experta na
barokní hudbu Williama Christieho v inscenaci vystoupí nejlepší barokní pěvci.

11. února 2012 – Richard Wagner : „Soumrak bohů“
Dirigent: James Levine, Režie: Robert Lepage
Účinkují: Deborah Voigt, Gary Lehman, Waltraud Meier
Nové zpracování Wagnerova Prstenu Nibelungova vyvrcholí Soumrakem bohů, kdy v dramatickém finále Wagnerova
cyklu zrada a závist vyústí v absolutní zkázu.

25. února 2012 – Giuseppe Verdi : „Ernani“
Dirigent: Marco Armiliato, Režie: Pier-Luigi Samaritani
Účinkují: Angela Meade, Salvatore Licitra, Dmitri Hvorostovsky, Ferruccio Furlanetto
Verdiho raná romantická tragédie plná napětí.

7. dubna 2012 – Jules Massenet : „Manon“
Dirigent: Fabio Luisi, Režie: Laurent Pelly
Účinkují: Anna Netrebko, Piotr Beczala, David Pittsinger
Francouzské zpracování slavného příběhu Manon a rytíře des Grieux.

14. dubna 2012 – Giuseppe Verdi : „La traviata“
Dirigent: Fabio Luisi, Režie: Willy Decker
Účinkují: Natalie Dessay, Matthew Polenzani, Dmitri Hvorostovsky
V roli „nejslavnější dívky se špatnou pověstí“ se v Met poprvé objeví miláček publika Natalie Dessay.

Aktuální informace o každém představení budou zařazeny do programu kina Panorama.
Změna obsazení vyhrazena!
Předprodej vstupenek na sezónu 2011/12 bude probíhat v pokladně kina Panorama od 1. 9. 2011.
POUVAŽUJTE O MOŽNOSTI ZAKOUPENÍ NĚKTERÉHO Z NABÍZENÝCH
PŘEDPLATNÝCH JAKO NEOBVYKLÉHO NAROZENINOVÉHO ČI VÁNOČNÍHO DÁRKU.
/mmt/
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Důležité informace
Pohotovostní služba
Dětská lékařská služba první pomoci,
pracovní doba: So, Ne, svátek
8.00-20.00
Všeobecná lékařská služba první pomoci, pracovní doba: všední dny
17.00-22.00,
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 346 / 283
So, Ne, svátek
8.00-20.00
Zubní pohotovost
Úrazová nemocnici Brno
pracovní doba: všední dny:
17.00-7.00
Ponávka 6, tel.: 545 538 111
So, Ne, svátek:
0.00-24.00
Boskovicko
pracovní doba: So, Ne, svátek:
8.00-12.00
Červenec
2.7.
MUDr. Kučerová M.
3.7.
MDDr. Kučerová P.
5.7.
MUDr. Kutlíková
6.7.
MUDr. Loskot
9.7.
MUDr. Lukeš
10.7.
MUDr. Mikulášková
16.7.
MUDr. Padalík
17.7.
MUDr. Paděrová
23.7.
MUDr. Pernicová
24.7.
MUDr. Sládek
30.7.
MUDr. Srpová
31.7.
MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Lysice, Komenského 429

516 472 460
516 472 460
516 453 997
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263
516 465 452
516 494 138
516 477 319
604 760 665
516 472 227

Srpen
6.8.
7.8.
13.8.
14.8.
20.8.
21.8.
27.8.
28.8.

MUDr. Adamová
MUDr. Žilka
MUDr. Bočková
MDDr. Bedáňová
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný

Letovice, Masarykovo náměstí 18
Benešov, 19
Kunštát, nám. ČSČK 38
Boskovice, Lidická 8
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Boskovice, Lidická 10 (Hippokrates)
Boskovice, Lidická 8

516 474 018
516 467 313
516 462 203
516 456 109
516 474 310
516 494 204
537 021 298
516 456 109

Září
3.9.
4.9.
10.9.
11.9.
17.9.
18.9.
24.9.
25.9.
28.9.

MUDr. Jaklová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Kutlíková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24

516 454 046
516 474 369
516 494 380
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 453 997
516 471 210
516 454 046

Říjen
1.10.
2.10.
8.10.
9.10.

MUDr. Mikulášková
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Pernicová

Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 474 488
516 491 263
516 465 452
516 494 138

/sh/
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Zábava na prázdniny nejen pro školáky
Ahoj děti,
na začátek prázdnin jsme si pro Vás připravili malou soutěž. Vyluštěnou tajenku křížovky,
osmisměrky i celé sudoku napište na papír, připište své jméno, adresu a věk. Vložte do obálky
a zalepte. Obálku označte nápisem SOUTĚŽ a vhoďte do schránky: Okrouhlá 127 (poslední dům
po pravé straně ulice směrem na Melkov). Na vaše odpovědi čekáme do 15.7.2011.
Ze správných odpovědí budou vylosováni 3 výherci, kteří získají malou odměnu.
Křížovka

.
M

1. Ryba

O

2. Strom

.
.

A

3. Město

O

4. Ovoce

.
.

5. Obtížný hmyz

A

O

.

6. Pečivo

I

.

7. Květina

.

8. Ženské jméno

R

Sudoku
- vašim úkolem je postupně do tabulky rozmístit
číslice tak, aby se v každém řádku, v každém
sloupečku a v každém menším zvýrazněném
čtverci objevily číslice od 1 do 9 pouze jednou

6 8
3
4

N
B
O
R
Ů
V
K
Y
Y
P
M
A
L

A
A
Á
O
N
Í
A
H
D
V
O
D
A

T
Z
T
N
N
A
L
I
A
O
R
U
D

S
É
Z
T
Y
Z
V
P
Y
L
H
H
Č

9
8

L
N
Š
K
O
L
A
Í
N
N
S
A
A

K
E
N
O
V
Z
K
S
I
O
T
E
J

D
P
O
L
D
A
T
E
L
E
Ř
U
K

O
Z
R
O
K
Ž
O
K
A
O
E
P
I

4
7

V
R
CH
I
Á
Y
V
O
M
P
L
U
A

O
V
L
L
R
R
K
U
M
A
N
D
N

6
2 7
1

9
2

9
5
3 1
4
1
3 9
7
5

Osmisměrka
- vyškrtejte uvedená slova (leží všemi 8 směry)
a zbylá písmena čtená po řádcích za sebou vám
dají tajenku:
aktovka – bazén – bez – borůvky
– čaj – deštník – dovolená – duha
– foto – hotel – hory – houby
– hrom – chlebník – jahody – kolo
– korzo – koupání – kuře – lampy
– letadlo – léto – loď – maliny
– máta – míč – moře – opalování
– pihy – písek – pláž – plavání
– poříčí – ryby – slunce – stan
– stín – střelnice – škola – šnorchl
– tábor – třešně – udice – vchod
– vlak – voda – volno – zmrzlina
– zoo – zvonek

1
7

5
2
5
9 4

1
3
L
F
P
O
E
Y
A
P
V
L
I
I
I

E
O
H
O
U
B
Y
Á
A
O
C
C
L

N
T
Ď
O
Ř
Y
N
N
M
V
E
E
Z

Á
O
D
S
T
Í
N
Í
T
Á
B
O
R

S
L
U
N
C
E
Č
K
K
N
T
E
M

Ě
N
Š
E
Ř
T
L
Í
R
Í
Á
A
Z

Přejeme hodně zdaru při luštění, malá pomoc dospělých je povolena
/sp, mmt/
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Pro lepší náladu
Jestli si myslíte, že máte hodně práce, vzpomeňte si na trpaslíky.
Ti žijí v pohádce a taky musí makat !!!
Sanitka přivezla do nemocnice
potlučeného muže. Na příjmu se
zdravotní sestra ptá: „Ženatý?”
„Ano, ale tentokrát mě porazilo auto...

V práci se potkají dva kolegové:
„Zajděte poblahopřát řediteli, narodilo se mu dítě!”
„A co má?”
„Fernet”

Průvodce autokarového zájezdu hlásí: ”Vážení, v tomto krásném prostředí
starobylého města plného historie se rozdělíme na zájemce o levný textil a o
zájemce hospody U Gaunera, kde mají dvanáctku za pouhých osmnáct korun !”

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Sofie Andrlíková

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

Do svazku manželského vstoupili:
Ludmila Minxová a Lubomír Janda
Jarmila Hlavinková a Ladislav Minx

GRATULUJEME !!!

Významné životní jubileum v druhém čtvrtletí oslaví tito naši spoluobčané:
Kuželová Zdeňka
Kejík Alois
Čížek Alois
Tichá Marie

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

70
91
76
47

Kejík Jiří
Látal Bohumil
Jakubů Josef

č.p. 100
č.p. 25
č.p. 3
GRATULUJEME !!!

Navždy nás opustili:

Marie Ševčíková
Oldřich Šmída
/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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