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Motto:
„Škola je chrámem výchovy - a proto nejvíce nezbedností natropí děti ve škole.“

ekl před více než 100 lety Mark Twain a jeho slova platí určitě i dnes. Nové
číslo našeho listu, které držíte právě v rukou, vám přinášíme na prahu
prázdnin, kdy dětem nastávají dva měsíce volna od všech povinností a nám
dny plné starostí, jak je během léta zabavit. Spoustu zajímavých tipů na akce
i aktivity u nás i v okolí najdete na následujících stránkách. Nechybí ani informace
z dění v obci, seznámíme Vás s novým spolkem a se společenstvím, které pro děti
i dospělé v naší obci zajišťují zajímavé aktivity, informujeme o sportu, práci hasičů
i akcích již proběhlých či chystaných ...

Ř

Přejeme všem příjemné prožití letních
prázdnin a dovolených. Snažme se všichni
načerpat energii ze slunečních paprsků
i do zásoby pro dny podmračené a sychravé,
užijme si dobré nálady při poznávání světa
dalekého či toho nejbližšího i pohody domova
s nejbližšími vedle sebe.
Ale vězte, že...
Dovolená má trvat tak dlouho, aby šéf viděl, jak mu chybíte, ne však zase tak
dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít.
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí
Středa

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

Provozní doba kanceláře úřadu:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

Dovolená na OÚ bude v termínu 1.-14. srpna 2015

Nová bezplatná zákaznická linka firmy E.ON – v pracovní dny v 7 - 20 hodin na telefonním čísle
800 773 322 můžete zdarma vyřešit požadavky a problémy s dodávkou elektřiny i plynu.
Zprávy z OÚ
 Ve středu 20. května 2015 v odpoledních hodinách navštívil naši obec pan hejtman,
JUDr. Michal Hašek, v doprovodu starostky města Boskovice, p. Hany Nedomové. Zakončil
tím svou celodenní návštěvu Boskovic. Na asi hodinové besedě se zástupci obce mu byla
představena naše obec i její problémy. Pan hejtman slíbil podporu při získání dotací na
vybudování přivaděče pitné vody a nové komunikace od Boskovic k nám. Hovořilo se i
o problémech celé oblasti Boskovicka. Velitel zásahové jednotky, Ing. Milan Tlamka, mu
poděkoval za již schválenou dotaci 1 milionu Kč na zakoupení nového hasičského auta CAS 24
MAN 4x4, které bude na podzim zakoupeno z Adamova. Po nutných opravách, dovybavení
a odzkoušení bude slavnostně uvedeno do provozu, o čemž budete včas informováni. Naše stará
stříkačka PS -12, která v současné době nemá u nás potřebné využití, bude v nejbližších dnech
prodána obci Kořenec pro závodní účely. O prodeji starého auta CAS 25 Š 706 RTHP se
rozhodne po uvedení nově koupeného.
 Radou JmK již byla naší obci schválena mimořádná dotace 4 miliony Kč na vybudování nového
přivaděče pitné vody. V současné době probíhají poslední legislativní úkony a jednání
se Svazkem vodovodů a kanalizací o spolupráci na díle. Akce by se měla uskutečnit během
příštího roku, do konce roku 2016 musí být dokončena.
 Sportovní oddíl AC Okrouhlá za přispění obce a získané dotace zakoupil sekací traktor W –
3676 Bulldog na úpravu hřiště, jehož okolí bylo také již upraveno. Mezi oddílem a obcí byla
sepsána smlouva o výpůjčce a sekačka bude využívána i pro potřeby obce, ale nelze ji využívat
pro soukromé účely občanů. Hřiště bude slavnostně otevřeno v sobotu 11.7.2015.
 Díky získané dotaci z JmK dojde také k rekonstrukci kříže naproti MŠ. Po obdržení návrhů
od dodavatele se ve spolupráci s občany uskuteční výběr nejvhodnějšího řešení.
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 Právě probíhá výběrové řízení na realizaci rekonstrukce dvou částí silnice v horní části obce,
akce by měla proběhnout v měsících červenec – září. Před pokládkou nového asfaltového
povrchu byla úspěšně dokončena úprava tlakování vody, nové přípojky vody a svody
do povrchové kanalizace. Poslední část komunikace se bude opravovat v následujícím roce.
 Ke konci se již chýlí také stavba komunikace v nové ulici k Melkovu. Bylo instalováno veřejné
osvětlení, místní rozhlas a po osazení obrubníků bude dokončena pokládka dlažby, dopravní
značení a instalovány kontejnery na tříděný odpad.
 Celé jarní období probíhá údržba lesa; v současné době je mladými stromky osázena velká
plocha a práce trvají dlouho. Průběžně se provádí úklid obce, sečení trávy, aj. V uličce nad
Jakubovými bude instalován ještě jeden koš na psí exkrementy. Pro letní období se zvýší četnost
vývozu kontejnerů na papír, aby nedocházelo k jejich přeplňování a nepořádku v okolí.
/mmt/

Starostův sloupek
V naší obci se opět objevily případy vandalismu a to zejména poškozování
zahrad a plenění úrody. Žádám všechny občany o nelhostejnost k takovému chování
a především rodiče, aby upozornili na případnou protizákonnost takového jednání
své nezletilé děti. Jedná se o přestupek proti občanskému soužití, pachatelé se
vystavují přestupkovému řízení a následně vysoké pokutě.
Díky všímavosti spoluobčanů a rychlému zásahu státní policie z Boskovic
byli v minulých dnech z obce vykázáni podomní prodejci. Tři mladí lidé z firmy
LEMA Energy se snažili především starším občanům vnutit nabídku „levnější”
energie. Apelujeme na opatrnost a děkujeme za upozornění.
/bš/

Obecní knihovna informuje
Vážené čtenářky a čtenáři, dne 17. června 2015 proběhl v naší
knihovně Den otevřených dveří. I tentokrát jste se mohli seznámit
s aktuálními knižními novinkami, jejichž půjčování zajišťuje
Moravská zemská knihovna Brno - Úsek okresní metodiky Boskovice.
V rámci DOD proběhla stejně jako v minulém roce také čtenářská
miniporadna s nabídkou knih na léto a na prázdniny.
Provoz knihovny byl před letními prázdninami ukončen
24. června. Knihovna bude znovu otevřena dne 5. srpna 2015 v době
od 17.00 do 19.00 hodin. Pokud knihovnu navštívíte, budeme se snažit
vyhovět Vašim požadavkům na zlepšení našich služeb.
Na setkání s Vámi se těší Vaše knihovnice PaedDr. Eva Tichá
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Z dění v naší MŠ
Konec školního roku nám již klepe na vrátka a děti z naší školičky se také již brzy rozejdou
na prázdniny (provoz ve školce bude až do 10. července). Mnohé z nich se již těší do školy. I u nás
ve školce končí to krásné, co tak před nedávnem začalo. Zdá se to jako chvilička a je za námi celý
školní rok. Z naší školky odchází do 1. třídy celkem 13 dětí. Je to největší počet předškoláků
za poslední roky, i když v loňském a předloňském roce odcházelo vždy 12 dětí.
V závěru školního roku v naší školce proběhlo ještě několik pěkných akcí. Ke Dni dětí byl
zorganizován Den s policií, který proběhl na hřišti za kulturním domem. Děti si tady mohly
vyzkoušet běh s měřením rychlosti zachycené radarem, prohlédly si policejní auto, vyzkoušely si
policejní oblečení, čepice, zkusily si, jak vypadají otisky prstů a celé ruky, mohly si posedět na
policejní motorce, zajezdit si na koloběžkách a odrážedlech po vyznačené trase a také reagování na
semafor. Děkuji tatínkovi, panu Ing. Milanu Havlíčkovi, který nám vše zajistil a byl nápomocen při
realizaci této vydařené akce. Dále jsme obdrželi pozvánku na vystoupení ZUŠ Boskovice v baletním
vystoupení Sněhová královna v Boskovicích. Tohoto vystoupení jsme se zúčastnili vlastním
autobusem a děti tak mohly (asi poprvé)shlédnout baletní představení. Děkuji tatínkovi, panu Petru
Palasovi, za pozvání a kulturní zážitek.
Dále jsme na konci roku pozvali do školky divadlo Úsměv, které nám připravilo pohádku
Zlatá rybka v odpoledním vystoupení pro děti a pro rodiče předškoláků k jejich rozloučení. Po té byly
děti pasovány na školáky, dokázaly se i podepsat v naší pamětní knize a obdržely dárečky s pamětním
listem a stužkou. Výlet rodičů a dětí se uskutečnil v sobotu 13. června a navštívili jsme brněnskou
hasičskou stanici a po té ZOO v Brně.
V tomto školním roce jsme s dětmi prožili spoustu krásných zážitků, navštívili i spoustu
různých míst - ekocentrum ve Velkých Pavlovicích, divadla, ZŠ v Boskovicích, MŠ v Kořenci,
dopravní hřiště v Boskovicích; vystoupili jsme na různých akcích - Beseda s důchodci, Mikuláš,
Karneval, Čarodějnice, Svátek maminek; užili spoustu legrace při různých speciálních dnech, které
jsme ve školce pořádali, vyrobili jsme spoustu skvělých výrobků a zapojili i rodiče při odpoledním
vyrábění. Potěšili jsme i naše starší spoluobčany při rozdávání skřítků Podzimníčků, zkrátka jsme si
ten školní rok parádně užili a budeme se těšit zase na ten další. Přeji všem dětem a rodičům krásné
prázdniny a po prázdninách se zase budeme těšit na stávající i nové dětičky.
Jaroslava Kovářová

Přehled akcí u nás
sobota 27. 6. 2015
neděle 28. 6. 2015
sobota 11. 7. 2015
sobota 1. 8. 2015
červenec 2015
srpen 2015

dětská diskotéka v KD od 14 hodin se společenstvím Archa
Memoriál Bohumila Andrlíka v požárním sportu, začátek v 13:30 hod
na Výletišti U Pazderny,
slavnostní otevírání fotbalového hřiště, fotbalový turnaj, utkání
fotbalových veteránů, zápas Ženy x Veteráni, doprovodný program
Okrouhlecký Tuplák
tradiční hasičský výlet - přesný termín bude upřesněn místním rozhlasem
silový pětiboj - přesný termín bude upřesněn místním rozhlasem

V termínu 15.- 22. srpna 2015 bude u výletiště probíhat jako každoročně „Psí tábor“. Upozorněte
děti na opatrnost při hrách v blízkosti tábora.
/mmt/
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POVEDENÁ VÝSTAVA
Kdo v neděli 19.dubna 2015 přišel do místního kulturního domu, určitě neprohloupil. Náš
nově vzniklý spolek VOKO, za podpory obce Okrouhlá, zde pořádal výstavu modelů ze stavebnice
Lego, jehož součástí byla i expozice plastikových modelů s vojenskou tématikou.
Výstava byla otevřená, což znamená, že se jí mohl účastnit kdokoliv z místních, ale také
kdokoliv z blízkého okolí po domluvě s organizátory. I když ambice, co se týče počtu vystavovaných
modelů a také návštěvníků výstavy, nebyly velké, nakonec byli všichni mile překvapeni.
Návštěvníků na výstavu dorazilo přes 150, takže po dobu tří hodin, kdy výstava probíhala, bylo stále
příjemně plno. A modelů také nebylo málo. Již během příprav jsme museli několikrát přidávat na sál
stoly, aby všichni vystavující (děti i dospělí) své výtvory pohodlně rozmístili a mohli je předvést
v plné kráse. Vystavovatelů modelů z Lega se nakonec sešlo 13 + zmíněná expozice plastikových
modelů bratří Blažkových. Většinou se se svými modely přišly pochlubit děti (a jejich rodiče)
z Okrouhlé, ale byli zde také z Benešova nebo Boskovic.
Na výstavě se sešlo více než 150 modelů. Bylo jich ale určitě více, protože považovat hrad či
zámek s nádvořími, vnitřní výbavou a spoustou drobností za jeden model, je vskutku troufalé. Stáří
modelů se pohybovalo od 90. let minulého století až po zcela nové kousky. Některé kostičky použité
pro stavbu hradů však byly dle sdělení majitelů ještě starší.
Témat bylo na výstavě vidět mnoho. Počínaje vlastní tvorbou malých modýlků nebo již
zmiňovaných hradů, přes série City, Chima, Ninjago až po detailní realistické modely sérií Creator,
Star Wars a Technic. Nemůžeme pominout ani kolejiště s několika jezdícími vlakovými soupravami,
které bylo stále v obležení především dětských návštěvníků. Mimo vláčků byly rozpohybovány
pomocí motorků i některé modely ze série Technic, například velké dopravní letadlo nebo
pětinápravový autojeřáb. Spousta modelů byla „funkční“ i bez motorků. Co všechno daný model
umí, návštěvníkům rádi majitelé modelů předvedli. Navíc byly na výstavě dvě terénní auta z Lega,
se kterými bylo možné díky dálkovému ovládání prohánět se po celém sále. Tyto „teréňáky“ si děti
i dospělí mohli vyzkoušet také na připravené terénní dráze. Těžko však popisovat, to se prostě musí
vidět!
Během výstavy probíhala také soutěž o nejlíbivější model, který volili návštěvníci výstavy.
První místo získal obrovský středověký hrad, druhé potom dopravní letadlo a třetí pětinápravový
jeřáb. Vítězové byli odměněni, jak jinak, malými stavebnicemi Lego Creator.
Cenu by si však zasloužili všichni vystavovatelé, a tak bychom jim chtěli touto cestou ještě
jednou poděkovat, stejně jako obci Okrouhlá za podporu. Jak již bylo zmíněno na začátku, výstava se
velice povedla, a již nyní se pomalu připravujeme na její druhý ročník, kde se snad sejde ještě více
vystavovatelů a přijde ještě více návštěvníků.
Fotky z akce najdete v brzké době ve fotogalerii na webu obce.
/sh/

Vítězové soutěže o nejlíbivější model
s předsedy spolku VOKO
1. místo - středověký hrad sourozenců Jany a
Milana Šamšulových
2. místo - dopravní letadlo Davida Staňka
3. místo - jeřáb kluků Horákových
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Sport
Od 6.6.2015 je otevřeno Koupaliště Červenka v Boskovicích. Jako každý rok dojde
k souběhu provozu koupaliště a lázní. Otevřeno bude dle aktuálního počasí právě jedno zařízení,
umožňující koupání buď v lázních nebo na koupališti.
Až do 17.7.2015 je v provozu in-line bruslení na Zimním stadionu v Boskovicích. Pro
veřejnost je otevřeno obvykle v PO v 9-14 hodin, ÚT-PÁ v 9-17 hodin.
Aktuální provozní doby najdete na www.sluzbyboskovice.cz
Pohár Drahanské vrchoviny
Přinášíme vám aktuální výsledky našich cyklistů po 5 závodech:
odrážedla
David Stara 3.- 4.m., Michal Přikryl – 5.m. a Veronika Starová – 4.m.
chlapci 7-8 let
David Veselý 2.m., Luboš Horák 4.-6.m. a Jan Horák 7.-8.m.
dívky 7-8 let
Barbora Tlamková 2.m.
chlapci 9-10 let
Marek Hock 6.m.
chlapci 13-14 let Tomáš Tlamka 2.m.
juniorky 15-18 let Monika Konečná 2.m.
Před sebou mají borci ještě deset závodů - hned tuto sobotu, 27.6.2015, ve Žďárné.
Následují: 6.7. Spešov, 25.7. Velenov, 26.7. Repechy, 1.8. Valchov, 8.8. Benešov, 15.8. Kořenec,
22.8. Buková, 23.8. Bořitov a závěrečný závod se pojede i letos v Boskovicích v sobotu 12.9.2015.
Výsledky zápasů Malé kopané AC Okrouhlá v jarní části soutěže:
AC Okrouhlá : St.B Jabloňany
KANAP Karolín : AC Okrouhlá
AC Okrouhlá : TJ Orel Boskovice
SOKOL BK SADROS Boskovice : AC Okrouhlá
AC Okrouhlá : FC FUL GUR Býkovice
AC Okrouhlá : AJETO Adamov
LPP Lhota u Lysic : AC Okrouhlá
AC Okrouhlá : SK VIKTORIA Suchý
FC SAMODORIA Poříčí : AC Okrouhlá
AC Okrouhlá : FK Rozhraní
FC KVASAR Č.Hora : AC Okrouhlá

6:1
4:4
5:7
11 : 4
1:4
8:0
7:3
5 : 12
3:9
8:5
6:5

Givova okresní pohár v malé kopané 2015 - Memoriál Josefa Rybára
Sampdoria Poříčí – AC Okrouhlá
AC Kozárov – AC Okrouhlá
AC Okrouhlá – FC ALUPO Dolní Lhota

6:7
1:4
6:3

V sobotu 27.6.2015 se v 17 hodin na hřišti za KD odehraje poslední zápas okresního poháru mezi
AC Okrouhlá a SK Viktoria Suchý. Vítěz zápasu postoupí na finálový turnaj v Rozhraní 5.7.2015.
/mmt, pk/
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VOKO
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, holky a kluci.
Dne 19. dubna 2015 se v našem kulturním době uskutečnila malá místní výstava modelů
ze stavebnice LEGO. O této výstavě ale v jiném článku. Výstavu pořádal spolek VOKO, který vznikl
v letošním roce a je naší ctí a potěšením Vám spolek představit.
VOKO – co se za tímto názvem asi schovává? Že by voko bere – tedy karbaníci? Nééé, to
určitě ne. Jedná se o zkratku z: Vodácko-Ochotnický Klub Okrouhlá - VOKO, z.s. Pojďme si to
rozebrat pěkně po pořádku....
Vodácko – je to aktivita, kterou se zabýváme již déle a chceme i nadále. Vodáctví je mnoho a
historek a mýtů o něm ještě víc. Nejsme vodáci, kteří si navlékají neopreny a sedají s přilbou do raftů
na divokých řekách. My máme rádi ty české řeky - Moravu, Sázavu, Berounku, Lužnici, Vltavu,
Otavu, Jizeru a spoustu dalších. Ty naše české, klidné, meandrující mezi popadanými stromy
v hejnech našich komárů, ty, které mají místo divokých splavů spíše desítky a stovky metrů úseků
s málo vody, které musíme přenášet. Divoké burácející kempy rádi měníme za malá tábořiště
s ohýnkem a kytarou. Chtěli bychom navštívit všechna ta místa, o kterých psali Ota Pavel a Zdeněk
Šmíd, a kterých je čím dál tím méně. Ta místa, kde večer řeka šeptá v tichosti svoje tajemství. Minulý
rok jsme s sebou vzali už i našich 9 ratolestí (2 – 9 roků), které mají z výletu dodnes opravdu krásné
zážitky. Tak pokud by někdo chtěl vyrazit s námi, určitě se ozvěte. K vodáctví samozřejmě patří také
příroda jako taková, o kterou v našem okolí chceme pečovat, učit se od ní a hlavně učit naše malé
vodáky o ní.
A jdeme dále – Ochotnický – naše nadšení v tomto směru několikanásobně převyšuje naše
zkušenosti. V dnešní době televizí, DVD, PC, počítačových her, satelitů a jiných vymožeností,
chceme nabídnout také něco z ochotnického divadla. Naším cílem je secvičit a odehrát hru s místními
„ochotníky“ pro místní občany. Nebylo by krásné se jednou za rok nějakou zimní sobotu podívat v
kulturáku na svoje spoluobčany, kamarády, sousedy nebo děti, jak s ostrým světlem v očích
a obrovskou trémou odehrávají mnoho desítek hodin pilně nacvičovanou hru? V minulosti zde
ochotníci byli a i když je to už opravdu hodně dávno, my bychom chtěli na jejich činnost navázat
a pokusit se na prknech, která znamenají svět, opět vystoupit. První hru máme již vybranou a majiteli
vlastnických práv i povolenou.
Každý rok se k nám vrací a vystupují zde ochotníci z Brna s pohádkou a večerní hrou.
Věřím, že pro ty, kdo tyto hry navštívili, to byl opravdu zážitek. Z vlastní zkušenosti vím, že to není
jednoduché takto vystoupit, ale je to, věřte mi, opravdu nádherné. Pokud o naše ochotnické aktivity
bude zájem, a doufáme že ano, tak bychom rádi přijali do našich ochotnických řad také další
nadšence včetně dětí a něco se pokusili nacvičit třeba i ve spolupráci s naší mateřskou školkou.
Možností je mnoho a chuti ještě víc.
A konečně Klub Okrouhlá – zakládající členové, a je jich 9, jsou všichni místní Okrouhláci.
Vznik klubu „uzrál“ v hlavě dvěma z nich, kterým není lhostejné dění v obci a chtěli by touto cestou
propagovat a realizovat svoje nápady (hlavně) ve sportovně kulturní činnosti.
Vodáckým AHÓÓÓJ! končí představení našeho spolku, řádně zapsaného u Krajského
soudu v Brně, a začíná jeho činnost. Držte nám palce, abychom dokázali uskutečnit vše, co jsme si
předsevzali, a možná ještě víc. Pokud máte nějaký nápad, který sami nedokážete realizovat, tak se
nám ozvěte na e-mail: spolekvoko@centrum.cz a můžeme se o to pokusit společně. Pokud jste
článek dočetli až sem, tak Vám děkuji a věřím, že se s naším spolkem budete dále potkávat
při sportovně kulturním dění v obci.
předsedové spolku VOKO, Milan Havlíček a Luboš Horák, oba ml. :-)
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Archa
Rádi Vám představujeme i další uskupení v naší obci, které nabízí zajímavou náplň volného
času dětem i rodičům zase z jiné oblasti.
Archa
Společenství Archa, které sdružuje rodiny z farnosti Benešov u Boskovic, bylo založeno na
přelomu roků 2013/2014 a funguje na principu dobrovolnictví rodičů a rodinných příslušníků, kteří
se podílejí na vedení, přípravě a realizaci aktivit pro děti.
Naší snahou je umožnit dětem i rodičům aktivně trávit volný čas. Děti se mohou setkávat se
svými vrstevníky, získávat sociální dovednosti, navazovat nová přátelství, mohou si prohlubovat
různými formami a aktivitami znalost náboženské tematiky, vyměňovat si zkušenosti s ostatními.
Naší primární činností je pravidelné setkávání dětí a rodičů, při kterém se seznamujeme
s biblickými příběhy, které se snažíme dětem přiblížit hravou formou i vlastním prožitkem. Učíme se
křesťanské písničky v doprovodu hudebních nástrojů a čteme vybrané scénáře poučných příběhů,
které společně s rodiči a dětmi i dramatizujeme a předvádíme nejen v kostele na Benešově.
Pravidelná setkávání dětí a rodičů se konají ve čtvrtek v 17.30 hodin na OÚ Okrouhlá.
Mimo tato pravidelná setkávání organizujeme další jednodenní akce, které sbližují rodiny z farnosti,
například: Drakiádu, Táborák, Betlémské putování, Setkání s Mikulášem apod.
Rádi bychom touto cestou pozvali rodiče a děti na nejbližší akci – na „Dětskou diskotéku“,
která se uskuteční v sobotu 27. června 2015 ve 14 hodin v kulturním domě Okrouhlá. Program začne
krátkým putováním v blízkém okolí, poté budou v kulturním domě pro děti připraveny různé soutěže
a taneční disciplíny. Kolem 17 hodiny se společně přemístíme na místní Výletiště, kde si budeme
užívat táborákovou atmosféru. Párky s sebou! :-)
A na neděli 19.července 2015, na kterou si děti připravily slavnostní program ke sváteční
mši v kostele na Benešově při příležitosti 50. narozenin našeho pana faráře. Bude to pro něj
překvapení, tak, prosíme, neprozradit...
Více o našem společenství se dočtete i na webových stránkách www.archa8.webnode.cz.
Za společenství Archa Michaela Martinková

Kultura a akce v okolí
 23.5.- 27.9.2015 v 15 hodin - divadelní představení „Černý jestřáb“ ve Western park Boskovice. Více
informací na www.westernove-mestecko.cz.
 26.- 28.6.2015 - Víkend letních specialit v Agrocentru Ohrada Vísky. Více na www.ohrada.cz.
 27.- 28.6.2015 - Zámecké férie na zámku Lysice – kostýmované prohlídky, divadlo pro děti, jarmark
 28.6.2015 od 15 hodin - zahájení Promenádní sezóny u Zámeckého skleníku Boskovice. Další koncerty
vždy v neděli v 15 h. 5.7. - Boskovická kapela, 19.7. - Ženeva Dubská Trio, 26.7. - Holóbkova mozeka
 28.6.- 31.8.2015 - již 17. ročník Výstavy obrazů v restauraci Morava na Benešově – vystavují Soňa
Pachlová-Koudelková, Jitka Korčáková, Josef Janík a Jan Zouhar (vernisáž 28.6. v 15 hodin)
 1.7.2015 od 20,30 hodin v Zám. skleníku – koncert „Puntal – Flamenco de Sevilla“ v rámci festivalu Ibérica
 1.7.2015 v19 hodin – koncert skupiny Nezmaři - Muzika pro Karolinku na Zámku Blansko
 5.7.2015 ve 13,30 hodin - 12. ročník memoriálu Miroslava Ošlejška ve Velenově
 5.7.2015 od 18,30 hodin - koncert skupiny Tři sestry v Letním kině Boskovice. Host: Horkýže Slíže (SK).
 6.7.2015 od 14 hodin - taneční odpoledne s hvězdami TV Šlágr v Letním kině v Boskovicích. Vystoupí:
Veselá trojka Pavla Kršky, Piňakoláda, Duo Jamaha. Vstupné: 330 Kč v předprodeji. Kontakt: Tomáš Grepl
- tel.: 777 839 311, informace@boskovice.cz
 9.-12.2015 Festival Unijazz Boskovice – koncerty u letního kina, v Panském dvoře či v Zámeckém
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skleníku, divadelní představení na hradě nebo ve farské zahradě, výstavy v Muzeu Boskovicka či jinde,
projekce v kině Panorama, autorská čtení a další zážitky.
Program najdete na www.boskovice-festival.cz
 11.7.2015 od 9 hodin - Blanenské zámecké gulášobraní v Zámeckém parku Blansko - soutěž ve vaření
kotlíkového guláše s ukázkou tradičních řemesel a kulturním programem. Uzávěrka přihlášek: 4. července
2015 nebo po naplnění počtu 15 družstev. Přihlášky družstev do soutěže posílejte
na gulaseblansko@seznam.cz do předmětu uveďte „Přihláška“.
 28.8.2015 od 20 hodin - koncert Vojty Dyka s brněnským orchestrem B-Side Band v Letním kině
Boskovice. Vstupné: 590 Kč na místě / 490 Kč v předprodeji. Více na www.kulturaboskovice.cz
 10.9.2015 v 19,30 hodin – divadelní představení „Poslední ze žhavých milenců“ v Dělnickém domě
Blansko. Hrají: Petr Nárožný a ve třech postavách Simona Stašová. Vstupné: 280,- Kč,
Kontakt na MIS - Masarykovo nám. 3/1, tel.: 516 488 677, 516 45 35 44.
Změna termínů vyhrazena.
 Farmářské trhy
Pravidelně každý čtvrtý čtvrtek vždy od 9 do 16 hodin v horní části Masarykova náměstí Boskovice.
 Prohlídky historické barokní lékárny a farního kostela sv. Prokopa v Letovicích
Prohlídky lékárny začínají před vchodem do budovy Nemocnice Milosrdných bratří a uskuteční se pouze
v tyto dny: soboty - 4.7., 1.8. a 5.9. 2015, začátek vždy ve 14 a v 15 hodin; čtvrtky - 2., 9., 16., 23. a 30.7. 2015
a 6., 13., 20. a 27.8.2015, začátek vždy ve 14 hodin. Prohlídku je nutné si předem telefonicky rezervovat.
Farní kostel je pro veřejnost otevřen ve stejné termíny jako lékárna, navíc ještě v neděli 5.7.2015, kdy se
koná pouť sv. Prokopa. Kostel bude otevřen od 14.00 do 16.00 hodin, rezervace není nutná, na místě bude
přítomen průvodce, který se Vás ujme. Rezervace a podrobnější informace na telefonu 516 476 790,
739 395 538. Kontakt: MKS – Turistické inf. centrum Letovice, tel.: 516 476 790, 739 396 538, email:tic@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz.
 Burza starožitností a sběratelských kuriozit na zámku v Letovicích
Burza se uskuteční o nedělích 5.7., 2.8. a 6.9.2015 vždy mezi 8 a 12 hodinou. Na nádvoří zámku a ve velkém
sále jízdárny můžete nakoupit či prodat starožitnosti, auto-moto, textil, řemeslné výrobky, zvířectvo a jiné.
Vstupné: 20,- Kč. Kontakt: Bohumil Vavříček, tel.: 728 880 298, 602 528 912, www.zamekletovice.cz, email:zamek-letovice@seznam.cz
 Bleší trhy v Mateřském centru Boskovice
Uskuteční se o sobotách 11.7., 8.8. a 12.9.2015 vždy od 8 do 13 hodin na farním dvoře nebo v jeho krytých
částech. Prodejci si musí rezervovat místo předem u paní Věry Charvátové na tel.č. 725 406 369 nebo emailem na vera.l@seznam.cz, poplatek 50,- Kč. Pro někoho zbytečnost, pro jiného poklad – zde prodáte
i nakoupíte.
AKCE NA ZÁMKU BOSKOVICE
 Noční prohlídky – v termínech 9., 16. a 23.7. a 13. a 20.8.2015, rezervace nutná
 Tradiční Zámecké hemžení - 5. 9.2015
 Boskovický pohádkový hřebínek 2015 – Cyklus divadelních představení pro děti – vždy v pátek v 17 hodin
3.7. - Červená Karkulka, 10.7. - Nešišlej!, 17.7. - O drakovi, 24.7. - Sněhurka a sedm trpajzlíků,
31.7. Zlatovláska, 7.8. - Nezbedné pohádky, 14.8. - O Palečkovi, 21.8. - Čertovská pohádka
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Prázdniny bez nudy pro děti z okolí Boskovic, co zůstávají o prázdninách doma. Týdenní program nabitý
hrami, soutěžemi, výlety i koupáním
• pořádá Centrum PRO Boskovice, při Oblastní charitě Blansko: pro děti od 6 do 12 let v termínech: 13.17.7. a 20.-24.7., kontakt: Bc. Jana Augustinová, tel. 737230843. Cena 1700,-Kč (v ceně oběd a pitný režim)
• pořádá DDM Boskovice pro děti 1.- 4.třídy v termínech:
27.-31.7.
„Letní tancovačka“ - výuka základních tanečních technik (street dance, step, latinoamericano fitness dance, aj.), rozvoj pohybových dovedností, vztah k pohybu a hudbě, kolektivní sporty atd.
3.-7.8.
„Barevné léto“ - malování, kreslení a vlastnoruční výroba, táborová hra a další aktivity.
17.-21.8.
„Netradiční olympiáda s příšerkami s.r.o.“ - pohyb a sport, zábavné aktivity a soutěže.
Více informací na www.ddmboskovice.cz, na tel. 516452006, 723201730, 723085849; počet dětí omezen!
Okrouhlecký list 3/2015
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Pořádá Mateřské centrum Boskovice v termínech (možný oběd z vegetariánské jídelny):
7.-10.7.
„Mravenci v kredenci“ - pro děti od 2 do 5 let vždy 8-12 hodin (500,- Kč)
13.-17.7.
„Ententýky“ - pro děti od 5 do 10 let vždy 8-15 hodin (750,- Kč)
20.-25.7.
„Námořnický poklad bude náš“ - pro děti od 5 do 10 let vždy 8-16 hodin (900,- Kč)
pořádá Jezdecké sdružení Boskovice v areálu Na Kamenici pro děti od 6 let v termínech: 13.-17.7.2015
a 20.-24.7.2015 vždy 8-14 hodin, cena 1250,- Kč (možno i na jednotlivé dny za 250,- Kč), počet dětí
omezen! Více informací v areálu, na tel: 606940200 u Ing. Jitky Slámkové nebo e-mailem:
jsboskovice@centrum.cz
„Po stopách bájných Inků“ – v termínech 13. - 17. 7. 2015 a 10. - 14. 8. 2015 v Mladkově IV. Příměstský tábor s výukou angličtiny. Program denně od 8 do 13 hodin. Děti se vydají na pomyslnou
cestu po stopách staré předkolumbovské civilizace Inků a poznají jejich život a kulturu. Aktivity jazykové,
hudební, rukodělné i pohybové. K dispozici kvalifikovaný rodilý mluvčí a tým českých lektorů. Zábava
v češtině i angličtině. Cena 1600,- zahrnuje program, svačiny a pitný režim, odměny a CD s fotkami.
Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle 733 116 491 nebo na mailu: mail@js-rolnicka.cz
/mmt/

Zprávy od hasičů
Co udělat, když zazní sirény?
Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl
vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně – jak se v případě ohrožení zachovat.
Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení takového charakteru,
kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V České republice od r. 2001 platí pouze jeden
varovný signál „Všeobecná výstraha", který Vám sdělí, že „se něco děje" a je na Vás se rychle dostat
na bezpečné místo a zjistit další informace.
Jaké druhy signálu můžete slyšet z naší sirény ?
Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli
denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít
3x po sobě. Po té by byla o blížícím se nebezpečí podána informace formou hlášením v obecním
rozhlase a nebo by ji vysílali reproduktory umístěné na vozech policie nebo hasičů.
Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin.
Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Signál „Zkouška sirén" je
nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund.
Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah.
Signál „Požární poplach" je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund. Požární poplach také není
varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná
mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid
a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.

Ve čtvrtek 18. června 2015 v 09:05 hodin byl pro zásahovou jednotu z Okrouhlé vyhlášen
Krajským operačním a informačním střediskem v Brně požární poplach. Jednotka byla vyzvána
k výjezdu na požár průmyslové budovy do Boskovic na ulici Chrudichromskou. Jednalo se o požár
technologie odsávání v lakovně, kde došlo k zahoření filtrace. Požár byl lokalizován zhruba po půl
hodině zásahu. Předběžná škoda byla odhadnuta na 1 milion korun. Na místo byly vyslány
profesionální jednotky hasičů z Blanska, Boskovic a Kunštátu a dále dobrovolné jednotky
z Boskovic, Lysic, Svitávky, Doubravice nad Svitavou, Okrouhlé, Žďárné a Boskovic II (Mazurie).
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Požár zničil střechu za půl milionu
1. 5. 2015, Sudice - Deset jednotek bojovalo těsně před půlnocí s plameny, které zachvátily
střechu rodinného domu a přilehlého stavení. Požár způsobil škodu půl milionu korun. Jedna
z prověřovaných příčin je nedbalost při spalování rostlinného odpadu.
Prvotní informace ze Sudic vypovídala o požáru stodoly, který se rychle šíří. Operační
středisko vyslalo jednotky z prvního stupně požárního poplachu. Velitel zásahu si ihned po příjezdu
na místo vyžádal další posilové jednotky a to i naši jednotku. Úkolem hasičů bylo zabránit šíření
požáru na sousední domy v řadové zástavbě. To se podařilo pomocí šesti vodních proudů.
Vodu potřebnou k hašení hasiči dováželi kyvadlově z nedaleké soustavy rybníků.
Požár, který deset jednotek hasilo skoro sedm hodin, byl zřejmě úplně zbytečný.
Nejpravděpodobnější příčinou vzniku požáru je nedbalost při spalování rostlinného odpadu. Majitel
domu ponechal žhavý popel po "pálení" bez dozoru. Následně došlo k rozšíření požáru
přes hospodářské stavení až na střechu domu. Celková škoda je přibližně 500 000 korun.
„Před odjezdem naší jednotky mi někdo zaklepal na dveře“, říká jeden z okrouhleckých
hasičů, který byl na místě požáru, „přišli mi poděkovat sousedi, že jsme jim přijeli i z takové dálky
ochránit střechu nad hlavou…“ .

Dobrovolní hasiči absolvovali dvoudenní výcvik
Stovka dobrovolných hasičů z jednotek SDH obcí předurčených k činnostem na úseku
ochrany obyvatelstva, mezi nimiž bylo i 5 členů okrouhlecké zásahové jednotky, absolvovala
v Tišnově a jeho okolí dvoudenní praktický výcvik, jehož podmínky se blížily situacím, se kterými se
mohou hasiči při odstraňování následků mimořádných událostí setkat.
Členové 18 jihomoravských dobrovolných jednotek museli absolvovat šest stanovišť, které
byly v letošním roce zaměřeny na problematiku technických zásahů. Na každém stanovišti byl
nejprve lektory z řad příslušníků HZS Jihomoravského kraje a Školního a výcvikového zařízení HZS
ČR v Brně položen teoretický základ, na který plynule navazovala praktická část. Hasiči se tak v
průběhu dvou dní naučili provizorně zaplachtovat poškozenou střešní konstrukci, odstranit
popadané stromy (mj. i z vozidel a budov), bezpečně překonat vodní tok, stavět stany, připravovat
hadicové vedení z hadicového automobilu nebo zprovoznit kontejner nouzového přežití.
Nocleh měli hasiči k dispozici v improvizovaných podmínkách školícího Zařízení Tišnov
a strava pro cvičící byla zajišťována s využitím prostředků týlového zabezpečení jednotlivých
jednotek SDH obcí (každá z jednotek kategorie JPO III je vybavena i prostředky pro ohřev
a distribuci stravy). Tuto cestu organizátoři zvolili, aby i tyto činnosti odpovídaly skutečným
situacím, se kterými se u zásahu lze setkat.
Podobný výcvik, který byl však zaměřen na problematiku povodní, už okrouhlečtí
dobrovolní hasiči absolvovali v loňském roce. Ukázalo se, že jde o dobrou a kvalitní odbornou
přípravu na řešení mimořádných událostí, kterou naše jednotka zužitkovala při nasazení v polovině
loňského roku při povodních na Znojemsku, kam byla vyslána.
Školení se absolvovali Josef Kadlec, Miloslav Mareček, Aleš Čížek, Josef Tichý a Miroslav
Juřík. Jako lektor za Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje se výcviku zúčastnil Pavel
Chlup, který slouží jako velitel družstva na požární stanici v Boskovicích. Všem zúčastněným
děkujeme za účast a reprezentaci naší obce.
Fotografie z výcviku naleznete na www.hasiciokrouhla.estranky.cz .
/imt/
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Fórky
Pepíček: "Paní učitelko, já s Vámi
taky často nejsem spokojen. Ale
řekněte sama - už jsem kvůli tomu
někdy volal Vašim rodičům?"

Jak se má Petr, když ho opustila manželka?
Jo, dobrý, ale ze začátku se bál, že se vrátí!

Konec použitelnosti jogurtu znamená, že
bifidobakterie přešly na temnou stranu síly.
Kolik je Vám let, paní?
Hádejte - napovím Vám,
moje dcera chodí do školky.
Jako ředitelka?

Policista řidiči: "Tak co, viděl jste značku 40?"
„Ano."
"Tak proč jste jel o 3.000 Kč rychleji?"

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Petr Kužel

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

Významné životní jubileum v 3. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Horáková Květoslava
Učeň Stanislav
Laštůvková Anna
Sychrová Marta
Ševčíková Anna
Dyčková Marie
Tichá Marie

č.p. 138
č.p. 145
č.p. 17
č.p. 146
č.p. 87
č.p. 131
č.p. 47

Tichý Alois
Hložek Alois
Hložková Marie
Horák Jaroslav
Tlamka Zdeněk
Tesařová Ludmila
Jakubů Josef

GRATULUJEME !!!

č.p. 47
č.p. 128
č.p. 128
č.p. 14
č.p. 136
č.p. 103
č.p. 3
/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
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pod evidenčním číslem MK ČR E 18973
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