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Motto :
„Úsmìv stojí ménì než elektøina a dává více svìtla.“
Cronin

S krátícím se dnem a pøibývajícím chladem se rok 2010 pøehoupl do své
poslední tøetiny. Je potøeba dokonèit rozdìlanou práci a pøipravit se na zimní
odpoèinek. Máme pro Vás opìt barevnou paletu informací, tipù a zajímavostí a
vìøíme, že Vám jimi zpøíjemníme volné chvilky babího léta.
Pøi procházce vesnicí si nešlo nevšimnout, že se ke zvonici vrátila naše jediná historická
památka – kamenný køíž. Tento byl místními vandaly poškozen roku 2007 a jakožto kulturní
památka evidovaná Ministerstvem kultury musel být opraven a zrestaurován. Restaurování køíže
ještì probíhá a záleží hlavnì na poèasí, kdy budou práce skonèeny. Tuto velmi peèlivou a èasovì
nároènou práci provádí akademický sochaø, pan Petr Tùma ze Žirovnice. Poprosili jsme ho o
informace k restaurování èi samotnému køíži.
O historii køíže nám nejsou prozatím známy žádné bližší informace, jen rok jeho vytvoøení 1803. Pokusíme se získat potøebná fakta ze starých kronik, které se v souèasné dobì bohužel
nacházejí v soukromých rukách, a v nìkterém následujícím èísle je uveøejníme. Bylo by jistì
zajímavé, dovìdìt se nìco o motivu jeho postavení, jeho autorovi i zadavateli, nebo ve své dobì byla
socha jistì velmi finanènì nároèná. Možná by potom výtržníci nenašli tolik odvahy sochu opìt
ponièit. Nicménì i informace o postupu prací pøi jejím restaurování jsou velmi zajímavé a pouèné.
Pískovec, ze kterého byla socha vyrobena, byl velmi nekvalitní, jen z horní vrstvy povrchového
lomu. Takový kámen není dostateènì pevný a snadno koroduje. Již v minulosti byla socha nìkolikrát
poškozena a neodborným zpùsobem opravena a vìtšinou pøes poškození jen pøetøena.
Pøi restaurování bylo proto nejdùležitìjší etapou opatrné odstranìní asi 6 vrstev starých
nátìrù olejovými barvami. Dùvod nebyl jen estetický, ale hlavnì technologický, nebo zpevòovaèe
pùsobí jen na holý kámen. Proto pan sochaø na sochu musel pøikládat zábaly s organickým
rozpouštìdlem (velikosti asi 30x30cm) a po 1hodinovém pùsobení opatrnì horní vrstvu nátìru
skalpelem odstranit. Takto trvalo snímání barev asi 1,5 mìsíce.
V minulosti byl køíž, který se pøi pádu rozlomil na nìkolik kusù, slepen jen betonem, a
dokonce nakøivo. Další dùležitou prací tedy bylo nejprve odborné zpevnìní všech èástí
organokøemièitanovým zpevòovaèem, který je propustný pro další pøípravky. Tato technika se
pokraèování na str. 3
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Informace z obecního úøadu
Úøední hodiny:
støeda, pátek
18.00 - 20.00 hodin ( zimní období )

19.00 - 21.00 hodin ( letní období )

Zmìna letního na zimní èas!
Nezapomeòte si posunout hodiny o 1 hodinu zpìt! V noci ze soboty 30.10. na nedìli
31.10. se posune èas ze 3,00 na 2,00 hod.
/sh/

Informace z veøejného zasedání 7.9.2010
! Opìt vzrostl poèet krádeží v naší obci, nejen ve sbìrnì surovin, ale i ve stavebních buòkách u
novostaveb. V souèasné dobì vše šetøí Police ÈR a výsledky budou dány k pøestupkové komisi
do Boskovic. Prosíme opìt všechny spoluobèany o všímavost a ostražitost a pøípadnì neprodlené
nahlášení výtržníkù na tel.è. 158 èi 156.
! firma Energetika Boskovice bude v nadcházejícím období provádìt opravu a modernizaci
osvìtlení v obci.
! Rozšíøené služby CzechPointu – pøihlašování obyvatel
! Úpravy zelenì v obci, lesa, veøejných prostranství a cest, revize dìtských høiš
! Vítání posledních letos narozených spoluobèánkù
! Jedná se o drobných úpravách jízdního øádu autobusù v ranních hodinách, aby lépe vyhovoval
dojíždìjícím do zamìstnání o víkendu
! Pøíprava na volby do obecního zastupitelstva a senátu ÈR konané ve dnech 15.-16.10.2010
/mmt/
Nezapomeòte vymìnit øidièák?
Øidièské prùkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vymìnit
do 31. 12. 2010! Na MÚ Boskovice, pracovištì na nám. 9. kvìtna, si s sebou pøineste: doklad
totožnosti (OP, pas), fotografii 3,5 x 4,5cm a starý øidièský prùkaz. Povinná výmìna prùkazù je
bezplatná, nový bude vydán nejpozdìji do 20 dnù (za poplatek 500,- do 5 dnù). Více informací na
www.vymentesiridicak.cz nebo www.mdcr.cz .
/mmt/

Odpady
V sobotu 2.10. a 6.11. 2010 bude od 9 do 10 hod. otevøena sbìrna surovin.

Knihovna
Každou støedu 17,30 - 18,30 zajišuje Paedr. Eva Tichá
Informace pro obèany
Své pøipomínky, dotazy a námìty pro naši zastupitelskou i redakèní èinnost nám mùžete
zanechat na obecním úøadì nebo na e-mailové adrese okrouhleckylist@seznam.cz
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pokraèování ze str. 1

musela 3x opakovat, než byly èásti dostateènì pevné, a pùsobení zpevòovaèe trvalo vždy cca 3 týdny.
Až poté se mohlo pøistoupit k peèlivému sestavení a slepení køíže v jeden celek. Uvnitø je umístìny 2
tyèe 1,05 m dlouhé, z nerez oceli, a èásti k ní pøichyceny speciálním lepidlem ocelovými èepy.
Až po osazení na místo u naší zvonice, provádìl pan sochaø další èást opravy. Velmi peèlivì
dodìlával speciálním tmelem všechny, by i nepatrné, chybìjící èásti zvenku. Tento tmel imituje
kámen, ale je mìkèí, aby v pøípadì pnutí nedošlo k jeho odpadnutí i s èástí pùvodního kamene. A
èasem se oba materiály témìø pevnostnì sjednotí. Po dokonèení oprav bude socha metodou tupování
opatøena barevnou retuší tak, aby co nejvìrohodnìji napodobila pùvodní barvy (objevené pøi èištìní)
a dobové ladìní. Dostane i jistou patinu s prvky krakelu – tedy bude vypadat, jakoby se od svého
stvoøení nijak neupravovala. Pøes barvu musí být nanesena konzervaèní, hydrofobizaèní vrstva, aby
socha nadále netrpìla vlivy poèasí. A nakonec pøijde ještì jedna vrstva organokøemièitanového
zpevòovaèe, aby nám památka vydržela pro další generace. Kolem sochy bude ještì osazen
jednoduchý plùtek, o trochu vyšší než pùvodní, který pøímo namíru vytváøí umìlecký kováø tak, aby
co nejvíce odpovídal stylu poèátku 19. století.
Všechny práce by mohly být hotovy již koncem záøí, nejdéle však do konce øíjna. Proto
pøejme panu restaurátorovi dobré poèasí, aby své dílo mohl zdárnì dokonèit.
Na závìr ještì pár slov k práci akademického sochaøe Petra Tùmy. Jako restaurátor s povolením
Ministerstva kultury ÈR se podílel mimo jiné na opravách Katedrály sv. Petra a Pavla v Brnì
(Petrov), kde opravoval kamenné prvky jižní vìže i lodi, mramorový oltáø z køtinského vápence,
gotickou Madonu s dítìtem a polychromní Pietu v kryptì chrámu. Na zámku v Bøeclavi restauroval
11 renesanèních obloukù, což znamenalo opatrnì je rozebrat a po opravách zase vrátit na pùvodní
místo. Také Dùm pánù z Lipé v Ivanèicích, Boží muka v Tøešti, a mnoho dalších vìtších èi menších
historických památek.
Realizace díla byla finanènì podpoøena Ministerstvem kultury Èeské republiky, hlavnì
však obecním rozpoètem, celková èástka se vyšplhala ke 220.000 kè. O restaurování našeho køíže i s
fotodokumentací se mùžete doèíst také v 17.èísle RegionPressu.
/mmt/

Informace ze sportu
Merida-Delikomat-Grena cup, MTB Pohár Drahanské vrchoviny 2010
Celkové výsledky:
Všem úèastníkùm závodù v této sezonì dìkujeme za reprezentaci naší obce a jejich rodièùm
dìkujeme za podporu a obìtavou péèi pøi úèasti na závodech. Všechny nás zajisté tìší i výborné
výsledky, kterých naši závodníci v silné konkurenci dosáhli. Všem gratulujeme a pøejeme mnoho
úspìchù nejen v následující cyklistické sezonì.
Chlapci 7-9 let: Tomáš Tlamka - 1.místo
Dívky 10-12 let: Monika Koneèná - 3.místo
Dívky 13-15 let: Anna Tlamková - 3.místo
Chlapci 13-15 let: Petr Koneèný - 4.místo, Jan Koneèný - 9.místo, Michal Tlamka - 13.místo
Juniorky 16-18 let: Tereza Tlamková - 1.místo a Markéta Parolková - 2.místo

/mmt/
Cvièení:
Každý ètvrtek v 19.00 bude probíhat Aerobik žen - vedoucí cvièitelka Mgr. Ilona Dokoupilová.
Dále se pøipravuje i pravidelné cvièení - Jóga - 1x týdnì (bude upøesnìno dodateènì).
/ah/
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„Rozkvetlá Okrouhlá 2010“
Rok se s rokem sešel, zase je podzim a krása z našich oken pomalu mizí. Fotoaparát ji však
zachytí a dokáže vrátit alespoò na papíøe zpìt. I letos jsme již v prùbìhu prázdnin peèlivì
zdokumentovali všechny výsledky vašeho snažení a po zhodnocení odbornou komisí fotky opìt
vystavíme na vývìsce u obchodu Jednoty i s výsledky soutìže. Vyhodnocení soutìže probìhne v
prùbìhu mìsíce øíjna. Zveøejníme je v následujícím èísle zpravodaje a dozvíte se v nìm i o
chystaných novinkách pro pøíští rok. Kompletní fotodokumentace bude samozøejmì k dispozici i na
webových stránkách naší obce.
O naší soutìži se dozvìdìla i regionální televizní agentura a projevila zájem natoèit o ní
reportáž. Bohužel k døívìjšímu natoèení reportáže nám buï nepøálo poèasí nebo èasové vytížení ve
zpravodajství. Proto jste mohli paní reportérku Dedièovou spolu s panem kameramanem na
obchùzce po vsi potkat až v pondìlí 13.9. V té dobì již možná nìkomu nepøipadaly kvìtiny dost
atraktivní, pøesto se jim podaøilo nafotit mnoho krásného z vašeho umu a natoèit nìkolik zajímavých
rozhovorù s pìstitelkami. Pokud máte možnost, podívejte se na celou reportáž na www.rta.cz.
/mmt/

Dìní v Mateøské škole
Co èeká na podzim dìti v MŠ :
Øíjen :
„Den barevných podzimních lísteèkù“
„Dušièkový den“ – výroba dýòových strašidel – spoleèná práce rodièù a dìtí
Listopad: výroba adventních vìneèkù – spoleèná práce rodièù a dìtí
Prosinec: „Setkání s Mikulášem pod vánoèním stromem“ (více o akci v následujícím èísle)
„Co to vidím v kalendáøi, že by byly Vánoce?“ – vánoèní nadílka a posezení u
vánoèního stromeèku
V øíjnu a prosinci navštíví dìti divadelní pøedstavení
Pøi cvièném požáru lesa (23.6.2010) hasil i vrtulník
Skvìlým a neobvyklým zážitkem byl pro dìti den, kdy se zaèal hned za naší mateøskou
školou snášet vrtulník. Vypravili jsme se proto s dìtmi na bezpeèné místo, odkud byla krásná
vyhlídka na tuto hasièskou záchrannou akci. Dìti tak mohly sledovat pøíjezdy hasièských aut,
èerpání vody, která byla vrtulníkem dopravována na urèené místo. Tato podívaná byla pro dìti
velkým zážitkem, dìti se vydržely na tuto akci dívat velmi dlouho, na vrtulník mávaly a pokøikovaly.
Naše dìti si hasièe velmi oblíbily a rády pozorují jejich akce, jedné z nich se zúèastnily pøímo v naší
mateøské škole. Nìkteré dìti tak svùj zážitek vyjádøily i kresbou, která byla hasièùm vìnována.
/jk/

Tomášek Kejík
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Informace “od hasièù”
Branný závod o pohár starosty obce
V soboru 25. záøí 2010 se od 9:00 hodin uskuteèní v prostøedí hasièského výletištì na
Okrouhlé již 7. roèník branného závodu. Mladí hasièi budou zápolit ve dvou kategoriích - mladší a
starší žáci. Závod spoèívá v orientaèním bìhu pøírodou podle znaèek a plnìní úkolù na jednotlivých
stanovištích, jako napøíklad: prokázání znalostí ze zdravovìdy, pøekonání úseku po napnutém lanì
nebo støelba ze vzduchovky na cíl. Naši mladí hasièi se již tradiènì umísují v tomto typu soutìží na
medailových pozicích. Uvidíme, jak naše hlídky dopadnou v letošním roèníku.
Požár hráze døeva na Benešovì
Dne 15.7.2010 byl JSDH Okrouhlá v 21:09 hod vyhlášen požární poplach. Jednotka byla
vyslána na požár lesa v katastru obce Benešov. K zásahu vyjela s cisternovou automobilovou
støíkaèkou a s technickým automobilem. Pøi pøíjezdu na místo bylo zjištìno, že se jedná o požár hráze
døeva. Na místì již zasahovala místní JSDH. Po pøíjezdu jednotky z PS Boskovice byl naší jednotce
dán úkol rozebírání hráze a dohašování skrytých ohnisek požáru. Zásahu se zúèastnilo 10 èlenù
JSDH Okrouhlá.
Nové vozidlo u JSDH Okrouhlá
Zásahová jednotka obce Okrouhlá má od èervence letošního roku zaøazeno ve výjezdu nové
zásahové vozidlo. Jedná se o VW Transportér vybavený jako technický automobil. Vozidlo získala
obec bezúplatným pøevodem od Policie ÈR. Pøestavbu dìlali pak sami hasièi ve volných chvílích. V
èervnu byly dokonèeny lakýrnické práce, za které patøí nejvìtší dík Milanu Blažkovi. Oprava vozidla
byla èásteènì financována z prostøedkù obce, èástí pak pøispìl Jihomoravský kraj úèelovou dotací.
Vozidlo je upraveno pro pøepravu 5 hasièù a speciálního vybavení jako je motorová pila, plovoucí
èerpadlo, kalové èerpadlo, elektrocentrála a další vìcné prostøedky požární ochrany na místo zásahu.
Vozidlo je taktéž vybaveno nádrží na 80 litrù vody s možností pøimíchání smáèedla na hašení požárù
menších rozmìrù. Díky motorovému vysokotlakému èerpadlu je možno z této nádrže provést rychlý
hasební zásah do 30 metrù od vozidla po dobu 12 minut. Vìøíme, že tímto vozidlem pøispìjeme k
vìtší akceschopnosti zásahové jednotky obce a tím k zajištìní vìtší bezpeènosti našich obèanù. Více
informací mùžete získat na stránkách www.hasiciokrouhla.estranky.cz.
/imt/
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Tipy na akce v Boskovicích
Od 15.9. je zpøístupnìna radnièní vìž v Boskovicích. Pøístup na vìž má na vlastní nebezpeèí
F
jednorázovì max. 10 osob, dìti do 15 let v doprovodu osoby starší 18-ti let. Pùlhodinové prohlídky se
øídí provozem na MIS, otevírací doba : PO-SO 8-17h, NE 8-16h, info na tel.è. 516488677.
Máte-li zájem podívat se na natáèení nového èeského filmu „WesternStory“ pøípadnì si v nìm i
F
zahrát, pøijïte do Westernového mìsteèka – v nedìli 26.9. od 7 do 19h bude v arénì potøeba na 500
komparsistù pro davové scény a ve ètvrtek 30.9. od 17 do 21h asi 50 osob pro kompars ve vlaku.
Pøihlášky na úèinkování na adrese : martina@westernove-mestecko.cz nebo na tel è. 603873268 u p.
Martiny Mossad. Natáèení probíhá celé záøí, proto je program Parku omezen.
Zajímavá je nabídka kroužkù pro dìti od 4 let po dospívající v DDM Boskovice –
F
www.ddmboskovice.cz, tel.516452006. Také mateøské centrum je k dispozici všem maminkám
pøedškolních dìtí. Na stránkách www.mcboskovice.webnode.cz èi tel.è.724761660 najdete program
kroužkù, cvièení, tvùrèích dílen, besed, provoz herny, … a spoustu dalších zajímavostí a aktivit,
které byste mohli s vašim dítkem provozovat (pro dìti již od narození)
Pohybové aktivity nabízí - TJ Rytmus pro všechny vìkové kategorie – www.tjrytmus.cz ;
F
Jednota Orel Boskovice na www.orelboskovice.cz, tel.è.724743040, Komenského 33a ; i Jednota
Sokol Boskovice na tel.è. 516452291, 737843518, p. Karel Malach
O pøedplatném na divadelní pøedstavení v boskovickém zámeckém skleníku jste již byli
F
informováni v minulém èísle. Pøipomínáme proto jen nejbližší pøedstavení:
úterý 12. øíjna – „Pøíbìh Coco Chanel“ s M. Dolinovou, L. Švormovou, J. Èenským a L. Olšovským
u
úterý 16. listopadu – „Dezertér z Volšan“ se staropražskými písnièkami a O. Navrátilem, K. Špráchalovou
u
èi M. Hudeèkovou, J. Jurištovou, M. Bittnerovou, P. Olivou, …
úterý 7. prosince – „Bez pøedsudkù“ a Jana Paulová s Pavlem Zedníèkem
u
zaèátky v 19h, vstupné 280,- a 240,-Kè
n

I pro dìti je na sezónu 2010/2011 opìt pøipraveno nìkolik krásných pohádek – vždy v nedìli od
F
15 hodin v zámeckém skleníku, vstupné 70,-/50,-Kè :
24. øíjna –„O stateèném Jankovi“
u
7. listopadu – „Jak Krakonoš pekaøku Jíøu napravil“
u
12. prosince – „Putování za vánoèní hvìzdou“
u

Kulturní zaøízení mìsta Boskovice opìt pøipravilo pro širokou veøejnost kurzy cizích jazykù –
F
angliètina, španìlština, francouzština (rùzné stupnì pokroèilosti i pøípravy ke státnicím), základy
obsluhy PC a vybraných programù, základy spoleèenské výchovy a tance pro zaèáteèníky,…Info na
tel.è. 516453544
VII. Husí slavnosti v Boskovicích
F
u2.10. od 10,00 - park u zámeckého skleníku – hraje Brovská šestka (v 10 h), folklorní soubor Velen
(v 10,30 h), Trní (v 12,30 h), Laura a její tygøi (v 17 h), v 11 a 15 hod divadelní pøedstavení s obøí
loutkou Gullivera, ve 14 a 16 hod vystoupení kouzelníka a eskamotéra Paula Merilda
u3.10. - park u zámeckého skleníku – hraje Boskovická kapela (10-12h), Brnìnská heligónka (v 13,30h),
Rangers-Plavci ( od 16,30), v 10,30h vystoupí dìtský folklorní soubor Borovìnka a ve 12,30h dìtská
skupina Kaštánci, v 15h divadelní pøedstavení pro dìti „Tetiny na husím dvorku“
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Po oba dva dny bude pøed zámeckým skleníkem trh lidových øemesel, skákadla a atrakce pro dìti, jízda
na koni, prodej husích specialit…, ve vybraných restauracích - husí menu, na Hradní ulici – Výstava
historické i souèasné zemìdìlské techniky, v Muzeu Boskovicka na Hradní ul. – výstava „7 let husích
slavností“ a v areálu za Muzeem Oblastní výstava drobného zvíøectva

Se skøítky v arboretu – v sobotu 9.10. ve 14 hodin - pohádkové odpoledne na Šmelcovnì –
F
prohlídka pohádkové øíše rostlin, víl a skøítkù, návštìva ZOOkoutku, beseda s p. Vítìzslavou
Klimtovou – autogramiáda, ètení z její nové knížky o skøítcích a strašidlech, prodej knih, obrázkù,…
Metropolitan opera: Live in HD v kinì Panorama, Boskovice
F
Pøenosy Metropolitan Opera: Live in HD kombinují špièkové operní umìní s nejmodernìjšími
technologiemi. HD znamená vysoké obrazové rozlišení, které svou kvalitou daleko pøevyšuje
kvalitu formátu DVD. Zvuk je pøenášen v prostorovém šestikanále 5.1. Oko kamery se bìhem
pøenosu dostane podstatnì blíže k dìní na jevišti než oko diváka, by sedícího na tìch nejlepších
místech pøímo v Metropolitní opeøe. Diváci pøenosù si tak v kinech mohou vychutnávat úžasné
detailní zábìry, které by v samotné MET nikdy nevidìli. Výsledkem kombinace bezchybnì
zvládnutého filmového øemesla a výsostného interpretaèního umìní zpìvákù, režisérù, dirigentù,
hudebníkù a dalších umìlcù Metropolitní opery pak je, jak napsala MF Dnes: „magické a vášnivé
drama“.
Program do konce roku 2010
9. øíjna 2010 – DAS RHEINGOLD (R.Wagner) – Nová inscenace
23. øíjna 2010 – BORIS GODUNOV (M. Mussorgsky) – Nová inscenace
13. listopadu 2010 – DON PASQUALE (G. Donizetti)
11. prosince 2010 – DON CARLO (G. Verdi) – Nová inscenace

Pøedprodej vstupenek na sezónu 2010/2011 bude probíhat v pokladnì kina Panorama od 1. 9.
2010. Cena vstupenek v sezónì 2010-2011 je 330 Kè. Pøi zakoupení pøedplatného minimálnì na 5
titulù sezóny je abonentní cena jedné vstupenky 290 Kè. Bližší informace o každém pøedstavení v
programu kina, na www.kinoboskovice.cz, pøípadnì na tel.è. 516452026.
/mmt/

Tipy na akce v okolí
4.9.-31.12. Kurz palièkované krajky – Kulturní dùm Letovice, nastoupit lze i v prùbìhu,
F
pøihlášky na tel.è. 516474422, 739396535, www.mks-letovice.cz
25.9. Pivní pou v Èerné Hoøe – od 11h, moderují G. Partyšová a V. Polanský, pódium
F
„Výletištì“ – 12-13,45 program pro dìti, ve 20,00 ohòostroj na nádvoøí pivovaru
28.9. Svatováclavský historický jarmark, námìstí v Olešnici
F
2. – 31.10. „ Malované ruce“ – výstava obrazù Jany Hejlové, renesanèní salónek zámku
F
Lysice, vedle pokladny, vstup volný, vernisáž 2.10. v 16 hodin
2.10. Pohádková sobota, zámecký park v Letovicích – v 10,00 divadelní pøedstavení pro dìti v
F
zámecké jízdárnì, 14-17h soutìže a hry s pohádkovými postavami, øemeslnický jarmark
2.-3.10. Keltská osada Isarno u Letovic – folk a irská hudba, øemeslné dílny, vlastní výroba,
F
ohnivá show (od 13,00h)
7.10. Divadlo Semafor Praha – „Život je náhoda v obnošený vestì“ – Dìlnický dùm v
F
Blansku v 19,30h , rezervace a pøedprodej na tel.è. 516410470
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F
øíjen 2010 – Hubertova jízda a oslavy sv. Huberta, Lysice
F
23.-24.10. tradièní výlov rybníku Olšovec v Jedovnicích – prodej ryb, jarmark, speciality z
ryb, program pro dìti
2.11. Divadelní spoleènost Pavla Trávníèka – „Otylka“ – divadelní pøedstavení v Dìlnickém
F
domì v Blansku (19,30h)
14.11. Hana a Petr Ulrychovi + Javory – Dìlnický dùm Blansko v 19,30h
F
27.-28.11. Advent na zámku Lysice – 10-17h ukázky i prodej adventních i vánoèních
F
dekorací, øezbáø s betlémy, koledy, medovina,…vánoèní atmosféra
/mmt/

Sportovní tipy
Provoz zimního stadionu pro veøejnost – již od 4.9.
F
Pondìlí – pátek 9,00 - 13,45
Pátek
19,00 - 20,00
Sobota
dle aktuálního rozpisu na webu
Nedìle
14,00 - 15,30
Dospìlí 35,-Kè, dìti 20,-Kè, broušení bruslí 50,-Kè
Provozní doba pro veøejnost v Mìstských lázních Boskovice
F
Plavecký bazén
Pondìlí

18 -21

30

00

Úterý

12 -16

00

00

Støeda

6 -14

Rekreaèní bazén
18 -21

30

00
30

17 -21

00

00

30

00

18 -21

30

00

11 -14

00

00

15 -17

30

30

30

00

30

17 -21

00

00

10 -15

30

00

00

00

00

12 -21

00

00

00

00

Ètvrtek

6 -16

Pátek

12 -17

00

Sobota

12 -21

00

00

Nedìle

9 -20

00

00

17 -21

30

00

12 -15

00

19 -21

00

12 -21
00

9 -20

17 -21

30

18 -21

00

00

POZOR: Bezplatné plavání pro pojištìnce VZP zahájeno dne 4.9.2010 – každou lichou sobotu
od 9 do 10 hodin!!!
POZOR: Akce na záøí: Každé úterý a každou sobotu po zaplacení základního vstupného vstup do
relaxaèní èásti zdarma!!!
Vždy nutné provìøit aktuální provozní dobu na tel.è. 516452286, 724696151, 606796562 èi na
www.sluzbyboskovice.cz
JUMPING – setkání na trampolínách
F
Od 1.9. každé pondìlí a støedu 17,00 - 20,00 v Orlovnì v Boskovicích, Komenského 33a.
S sebou dostatek pití a ruèník, cvièení je urèeno všem vìkovým kategoriím - ženám, mužùm i dìtem.
Díky mìkkým dopadùm maximálnì šetøíte svoje klouby, díky balanèním cvikùm zapojujete hluboké
zádové svalstvo, které se jinak velmi tìžko posiluje. Více informací na www.jumping-bk.cz.
Vzhledem k omezené kapacitì je nutná rezervace na tel.è. 734502079
Cena 1 hodiny – 90,- dospìlí / studenti 80,-Kè
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Akce u nás na Okrouhlé
25.9.
1.-2.10.

Branný závod mládeže - Výletištì u Pazderny - od 9 hod.
Charitativní sbírka šatstva, obuvi a jiných potøeb pro Diakonii Broumov (v pátek
v dobì úøedních hodin, v sobotu 9-10h)
15.-16.10. Volby do obecního zastupitelstva a Senátu ÈR (v pátek 14-22h, v sobotu 8-14h)
9.10.
Taneèní zábava od 20h – hraje Arcus
27.11.
Taneèní zábava od 21h – hraje Tamdem
listopad
Beseda o zdravém cvièení, zdravém životním stylu, cvièení pro seniory i dìti, …
s fitlektorem z Boskovic – pro nejširší veøejnost
(budete vèas informováni letáèky do poštovních schránek)
/mmt/

Dùležité informace
Pohotovostní služba
Dìtská lékaøská služba první pomoci,
pracovní doba: So, Ne, svátek
8.00-20.00
Všeobecná lékaøská 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
Záøí
25.9.
MUDr. Pernicová
26.9.
MUDr. Loskot
MUDr. Srpová
28.9.
Øíjen
2.10. MUDr. Šumberová
3.10. MUDr. Žilka
9.10. MUDr. Adamová
10.10. MUDr. Boèková
16.10. MUDr. Fenyk
17.10. MUDr. Grénarová
23.10. MUDr. Chatrná
24.10. MUDr. Chatrný
28.10. MUDr. Jaklová
30.10. MUDr. Kopáèková
31.10. MUDr. Kraml
Listopad
6.11.
MUDr. Kubínová
7.11.
MUDr. Kuèerová
13.11.
MUDr. Kutlíková
14.11.
MUDr. Loskot
17.11.
MUDr. Lukeš
20.11.
MUDr. Mikulášková
21.11.
MUDr. Padalík
27.11.
MUDr. Padìrová
28.11.
MUDr. Pernicová
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Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Svitávka, Hybešova 197
Letovice, J. Haška 12

516 494 138
516 471 210
604 760 665

Lysice, Komenského 429
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo námìstí 18
Kunštát, nám. ÈSÈK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, A. Krejèího 1a
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 472 227
516 467 313
516 474 018
516 462 203
516 474 310
516 494 204
516 453 998
516 456 109
516 454 046
516 474 369
516 494 380

Boskovice, Nemocnice Boskovice
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)

516 491 263
516 472 460
516 453 997
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263
516 465 452
516 494 138
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Pro lepší náladu
Veverka sedí na stromì a louská oøíšky:
Rozlouskne první - støíbrné šaty.
Rozlouskne druhý - zlaté šaty.
Rozlouskne tøetí - diamantové šaty.
Veverka se rozpláèe, schoulí se na vìtvièku a vzlyká: "Já se
asi kvùli tý pitomý pohádce nikdy nenažeru!"

Ptá se otec na tøídní schùzce: "Je to
pravda, že náš syn mívá originální
nápady?"
„Ano," pøisvìdèuje uèitel, "zejména v
pravopise!"

Pøijde žena domù a povídá manželovi: "Co bys dìlal, kdybych vyhrála ve Sportce?"
On povídá: "Na rovinu, vzal bych si pùlku penìz a odstìhoval bych se daleko."
Manželka vytáhne tiket a povídá: "Tak to je fajn, že jsi férovej. Já vèera vyhrála 48,- Kè,
tady máš 24,-Kè a vypadni !!!

/sh/

Naše spoleèenská kronika
Nové pøírùstky do øad našich dìtí:
Veronika a David Starovi

Gratulujeme a pøejeme hodnì zdraví, štìstí a lásky!!!

Do svazku manželského vstoupili:
Vìra Støížová a David Gerlich

GRATULUJEME !!!

Významné životní jubileum v posledním ètvrtletí oslaví tito naši spoluobèané:
Uèòová Milada, è.p. 54
Eyer Alois, è.p. 102
Horáková Ludmila, è.p. 2
Menšík Jindøich, è.p. 144
Jäkl František, è.p. 126
Šmídová Marie, è.p. 141
Šmída Oldøich, è.p. 141

Malach Boøivoj, è.p. 184
Èapka Petr, è.p. 143
Èapková Marie, è.p. 19
Nováková Františka, è.p. 125
Uèeò Jindøich, è.p. 89
Laštùvka Jan, è.p. 17
GRATULUJEME !!!
/sh/

Milí spoluobèané, byli bychom rádi, kdyby se náš zpravodaj dostal opravdu ke všem zájemcùm. Pokud máte ve svém
okolí nìkoho, kdo se o dìní v naší obci také zajímá, ale zpravodaj v tištìné podobì se k nìmu nedostane, využijte, prosím, naší
nabídky zasílat zpravodaj elektronickou poštou - mailové adresy nahlaste paní Milenì Tiché v è. 58 nebo na email
okrouhleckylist@seznam.cz.
Editorial
Vydává Obecní úøad Okrouhlá, Okrouhlá 123, 680 01, tel./fax: 516 467 244, okrouhla@okrouhla.cz
pod evidenèním èíslem MK ÈR E 18973
Redakèní rada: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák, Ing. Milan Tlamka.
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