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„Léto je nejhodnějším otcem, jenž dává mír a sílu světu,“
řekl maďarský básník Endre Ady, Romain Rolland přidává: „Aby
rozléval slunce na druhé, musí je člověk mít v sobě.“ A Michail
Michajlovič Prišvin uzavírá slovy: „Vše krásné na zemi je od slunce,
vše dobré od člověka.“
Načerpejme proto nyní dostatek blahodárné síly ze sluníčka,
aby nás posílila k našemu konání v druhé polovině roku. Neboť
arabské přísloví říká: „Léto pro zábavu, zima pro práci a jaro
pro lásku.“ A Milan Kenda uzavírá: „Slunce je nejlepší lékař.
Nemusíme mu dávat do kapsy obálku.“
A co se za uplynulé období v naší obci událo a co se právě děje se můžete
dočíst níže a také uvnitř tohoto čísla. Příjemné čtení...
Nová Knihovna v Kulturním domě
Již od 18.dubna 2012 funguje obecní knihovna v nových prostorách v Kulturním domě.
Dne 20. června 2012 zde proběhl Den otevřených dveří. Přišli malí i velcí čtenáři, kteří si prohlédli
nejen nové prostory knihovny, ale také výstavu knih a prací rodičů a dětí z MŠ Okrouhlá na téma
"Štramanda čarodějnice". Pro děti byly připraveny pastelky, fixy a pohádkové omalovánky. Prostory
knihovny budou vyzdobeny obrázky oblíbených pohádkových postaviček, které děti nakreslí a
do knihovny přinesou.
Provozní doba knihovny - středa 17.00 - 18.00 hod., provoz zajišťuje PaedDr. Eva Tichá.
Více na www.okrouhla.knihovna.cz.
Opravy v Mateřské škole
V MŠ o prázdninách probíhají opravy a úpravy, aby vznikl prostor pro jednu menší třídu
s polodenním provozem pro 10 dětí (7-13hodin, děti zde budou mít dopolední svačinu a oběd). Šatna
byla již přestěhována do opraveného prostoru bývalé knihovny, došlo také k opravám na zahradě.
U zápisu do MŠ bylo letos 12 dětí, do ZŠ odchází pouze 3 děti; je tedy evidentní, že rozšíření
provozu MŠ je nezbytné. Před zahájením nového školního roku, pravděpodobně koncem měsíce
srpna, bude v MŠ Den otevřených dveří pro veřejnost. O přesném termínu budete informováni
místním rozhlasem.
/mmt/
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny:

Pondělí
Středa

8 - 14
13 - 19

I v ostaní dny je možné bez problémů vše vyřídit po domluvě se
starostou obce na tel.č. 724 137 891 nebo 516 467 244
Vybráno z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) dne 5.6.2012 a z jednání rady obce
(RO) ve 2.čtvrtletí:
! Na zasedání ZO byli přítomni zástupci VAS Boskovice ( ředitel Ing. Petr Fiala, jeho technický
náměstek Ing. Pavel Mikulášek) a projektant VH ateliéru Ing. Jakub Raček. Objasnili řešení
obnovy tlaku vody v obci pomocí rozdělení obce do dvou tlakových pásem a seznámili
přítomné s celkovým řešením, aby tlakové poměry v obci byly již dle platných norem.
Navržené řešení však bude časově náročné. Vysvětlili také občanům, že instalací vlastních
čerpacích zařízení poškodí ostatní obyvatele v kritické lokalitě. Je také nutné prověřit i jiné
možnosti řešení, aby nemusel být narušen nový silniční povrch.
! Již máme zhotoven nový obecní prapor, k vidění je v zasedací místnosti OÚ a jistě přispěje
k důstojnější reprezentaci obce na veřejných akcích.
! Na základě žádosti schválilo zastupitelstvo finanční dar v hodnotě 20.000,-Kč na nutné opravy
v ŘK Farnosti Benešov.
! RO byl schválen seznam žadatelů o pozemky (5 místních a 5 přespolních) a ZO již schváleny a
podepsány předkupní smlouvy na všechny stavební pozemky v lokalitě u Melkova;
vybudování inženýrských sítí by zde mělo být ukončeno v průběhu měsíce srpna a výstavba
tedy může být na podzim zahájena.
! Obce Okrouhlá, Benešov a Kořenec se dohodly a na ZO schválily smlouvu o vytvoření
společného školského obvodu Základní školy Benešov. Smyslem této smlouvy je zvýšení
docházkové podpory žáků do benešovské školy a snížení neinvestičních výdajů, které platíme
do jiných škol; pro naši obec z toho mj. plyne, že neinvestiční náklady na žáka bude platit pouze
za děti navštěvující ZŠ Benešov. Základní školy mimo tento školský obvod, jež navštěvují děti
z naší obce, nemají dle zákona možnost vyžadovat placení těchto nákladů po obci ani po
rodičích. Na případné obavy rodičů dětí již navštěvujících či uvažujících o umístění dětí do ZŠ
Boskovice v budoucnu mám jednoznačné vyjádření ředitele školy, pana RNDr. V.
Ochmanského, že ustavení tohoto školského obvodu NEBUDE MÍT ŽÁDNÝ VLIV
na přijímání dětí do ZŠ Boskovice. U ostatních škol lze očekávat stejný postoj. Na základě
podnětu z RO pravděpodobně bude na podzimním zasedání zastupitelstva schválen
mimořádný finanční příspěvek na provoz v Základní škole Benešov.
! Bylo zamítnuto jednání s firmou dodávající větrné elektrárny (nejisté povětrnostní podmínky).
! Výhledově by se měly zkusit nové vrty k posílení pitné vody jako alternativa k navrhovanému
řešení posílení přívodem z Vratíkova.
! Rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Dyje II. by měla být v naší obci dokončena
do poloviny měsíce října 2012.
! Ve funkci ředitelky MŠ byla na dalších 6 let potvrzena p. Jaroslava Kovářová
Kompletní zápis z jednání ZO je k nahlédnutí na OÚ, usnesení najdete i na webu obce.
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Starostův sloupek
Černá skládka
Bohužel je mezi námi skupina občanů, kteří nerespektují základní pravidla občanského
soužití. Všichni dobře víme, že inertní materiál (stavební materiál, suť, zemina) se může vyvážet
na obecní skládku. Klíče od skládky jsou na obecním úřadě, či je má u sebe místostarosta. Ty se
vydají a po vývozu se vrátí zpět. Je to zaběhlý a jednoduchý systém.
Běžte se ale podívat, co se děje na vedlejším prostoru - neřízená a nepovolená skládka. Proto
tento prostor uvedeme do náležitého stavu a uzavřeme valem. Ale to máme neustále peskovat některé
dospělé občany naší obce? Obec může obdržet pokutu od příslušného úřadu a samozřejmě také i
přistižení pachatelé. Prosím, nedělejte černé skládky, neboť si myslím, že všichni chceme pěkné
prostředí nejen v obci, ale i vně obce. Važme si našeho životního prostředí.
Veřejná služba
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2012 uvádí, že uchazeč o zaměstnání,
který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce a bez vážného důvodu
odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen
z evidence uchazečů o zaměstnání. Do evidence uchazečů o zaměstnání může být znovu zařazen
nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. Pokud by vyřazený uchazeč o zaměstnání byl
zároveň osobou v hmotné nouzi, přestal by mít nárok na dávky pomoci hmotné nouzi. Osoba
v evidenci uchazečů o zaměstnání je vždy předem upozorněna, že při odmítnutí veřejné služby,
kterou může vykonávat (pokud tomu nebude bránit vážný důvod, např. zdravotní stav apod.), jí hrozí
vyloučení z evidence ÚP ČR i ze systému pomoci v hmotné nouzi.
Tyto osoby mohou vykonávat tuto službu v obci. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke zřízení
této služby. Máme kapacitu až 10 míst. To proto, že v obci je značná nezaměstnanost. V současné
době jich máme 6. Pro konkrétní řízení prací těchto pracovníků slouží „parťák“, který řídí jejich
práci, zařizuje materiál, vede evidenci a pokud není veřejná služba k dispozici, provádí práce sám..
Ten je zřízen pomocí institutu veřejněprospěšných prací a má smlouvu na jeden rok s úřadem práce.
Co stojí obec veřejná služba? Odpověď - nic. Co stojí pracovník na veřejnoprospěšné
práce? Odpověď - základní mzdu (hrubou) platí stát a odvody z hrubé mzdy ve výši 34% platí obec.
Čili pro obec naprosto výhodné zvláště v letošním roce pro objem odvedené práce plánované. Pokud
obec potřebuje větší objem hodin hradí pouze minimální hodinovou sazbu určenou státem.
/bš/

Informace od hasičů
Dětský den
V neděli 3.6. 2012 pořádal SDH pro naše děti Dětský den. Předpověď počasí nebyla
nejlepší, přesto jsme zvolili přípravu her venku na hřišti. Od rána svítilo sluníčko, ale jen co se
objevily děti, rozpršelo se. Proto jsme museli vše přemístit do kulturního domu.
Kdo si chtěl hrát, ten si vždy svou oblíbenou hru našel. Po splnění jednotlivých disciplín
byly děti odměněny drobnou sladkostí. Pro všechny příchozí byly připravené speciality z udírny,
spousta dobrot, ale i něco ostřejšího pro dospělé. Pořadatele však překvapila malá účast,
pravděpodobně zapříčiněna zhoršeným počasí. Rodiče by si však měli uvědomit, že děti si chtějí hrát
i když prší.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem pořadatelům a zároveň i OÚ za finanční
příspěvek na tuto akci.
/kd/
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Na likvidaci požáru v Bzenci se podíleli také hasiči z Okrouhlé
V neděli 3. června 2012 v 5 hodin ráno byla jednotka SDH Okrouhlá vyslána Krajským
operačním a informačním střediskem HZS JmK k požáru v Bzenci na okrese Hodonín. Ničivý požár, který
vypukl ve čtvrtek 24. května v odpoledních hodinách, zasáhl území o rozloze 174 hektarů borového lesa.
Likvidace požáru byla provedena ve středu 30. května v 9.50 hodin.
Jednotka z Okrouhlé byla vyslána k zásahu s profesionální jednotkou hasičů z Boskovic a
dobrovolnými jednotkami z Velkých Opatovic, Letovic, Boskovic a Žďárné. Na místě události byli hasiči
přiděleni do úseku ke středočeským hasičům a podíleli se na dohašování ohnisek v borovicovém lese. Část
okrouhlecké jednotky byla nasazena na obsluhu čerpacího stanoviště se speciálním čerpadlem SOMATI o
výkonu 5 000 litrů za minutu, které plnilo požární cisterny vodou z řeky Moravy.
Téměř dvacetihodinového zásahu se zúčastnili následující členové JSDH Okrouhlá:
Polívka Kamil – velitel družstva, Horák Jiří – strojník, Tichý Josef, Kadlec Josef, Pukl Luděk ml., Polívka
Lukáš, Čížek Aleš – hasiči. Všem patří za odvedenou práci velký dík.
Ocenění členům JSDH Okrouhlá za hašení požáru lesa v okolí Bzence
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu 27. června 2012 předal v prostorách
víceúčelové haly ve Vracově ocenění všem členům Integrovaného záchranného systému, kteří se podíleli
na hašení požáru lesa v okolí Bzence na Hodonínsku v květnu letošního roku.
Slavnostního aktu se zúčastnil také jeden ze zasahujících členů naší výjezdové jednotky, který
převzal z rukou hejtmana toto významné ocenění.
Při lesním požáru u Bzence zasahovalo celkem 201 požárních jednotek - z toho 189 jednotek z
jedenácti krajů České republiky a dalších 12 jednotek ze Slovenska. Požár likvidovalo více než 1500
hasičů, 200 policistů zabezpečovalo průjezdnost silnic a regulaci dopravy a osádky vozidel zdravotnické
záchranné služby ošetřovaly zraněné hasiče. Likvidační práce byly ukončeny až 30. května, kdy bylo
místo požáru předáno Lesům České republiky. Poznatky ze zásahu projednala Bezpečnostní rada
Jihomoravského kraje, která konstatovala, že tento náročný zásah byl proveden velmi profesionálně a díky
tomu bylo uchráněno přes 400 hektarů lesa.
Technická pomoc - odstranění stromu
Dne 22.5.2012 byla JSDH Okrouhlá v odpoledních hodinách vyslána k technické pomoci odstranění spadlého stromu přes vozovku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o spadlý strom na
komunikaci, na místě se nikdo nenachází. Strom byl rozřezán MŘP a odstraněn mimo komunikaci. Poté se
jednotka vrátila na svoji základnu. Zásahu se zúčastnilo 8 hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou,
2 hasiči byli ponecháni na základně v záloze s technickým automobilem.
Rallye Hamry 2012 - dařilo se i nováčkům z Okrouhlé
V sobotu 9.června 2012 proběhl v okolí Plumlova na Prostějovsku další ročník netradiční
odborné přípravy Rallye Hamry 2012. Jedná se o nejnáročnější soutěž pro zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí pořádanou na Moravě, možná i v celé ČR. Celou soutěž zorganizoval HZS
Olomouckého kraje - územní odbor Prostějov, pod záštitou České asociace hasičských důstojníků a za
finančního přispění Olomouckého kraje a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. I když sami
organizátoři přiznali, že letošní ročník byl poznamenán současnou hasičskou krizí v ČR, podařilo se jim v
jedné denní etapě připravit 8 zajímavých úkolů a neplánovaně pak i devátý.
Letos se na start postavilo 15 soutěžních družstev z celé Moravy, mezi nimiž bylo i družstvo z
JSDH Okrouhlá. Letos byla také změna ve startu, kdy se startovalo hvězdicovitě tak, aby se soutěž
zrychlila. Půlka družstev plnila úkol na stanovištích a další družstva se přemisťovala po trati.
A co organizátoři na stanovištích připravili? Na prvním stanovišti to byl simulovaný požár lesa v
prudké stráni, kde družstva musela za pomoci PS12 od rybníka provést zásah na 2 ohniska. Druhým
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úkolem byl požár v podkroví fary s pohřešovanou osobou, kterou museli hasiči zachránit. Třetím úkolem a
pro nás nejnáročnějším úkolem bylo vyproštění zraněné osoby po pádu do 8 metrů hluboké šachty. Osoba
na dně komunikovala a proto bylo nutné ji co nejrychleji, ale také co nejšetrněji vytáhnout a předat
zdravotnické záchranné službě. Čtvrtým úkolem bylo nalezení zraněné cyklistky v rokli a její transport v
náročném terénu k vozidlu záchranné služby. Dalším úkolem bylo vyproštění, ošetření a transport
zraněného opraváře aut, který propadl do montážní jímky v prostorách opravny. Již tradiční úkol dopravní nehoda, probíhal na šestém stanovišti. Zde měla družstva za úkol zasáhnout u nehody dvou
motorkářů a nákladního vozidla. V okamžiku příjezdu jednotky vypadala situace velmi reálně. Pod
nákladním automobilem značky Tatra ležely dvě osoby, které měly velmi těžká poranění. Navíc řidič
nákladního automobilu byl podnapilý a měl zranění hlavy. Jednotka musela nejprve zajistit místo události
s ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů, dále pak zajistit předlékařskou první pomoc všem třem
zraněným a zajistit unikající provozní náplně z havarovaných vozidel. Po vyproštění osob a předání
zdravotníkům pak ještě celá jednotka oživovala umělým dýcháním a srdeční masáží připravenou
figurínu, jejichž oživení hlídal počítač. Samotné oživování trvalo přes 15 minut, což bylo velmi fyzicky
náročné pro všechny zasahující hasiče. Sedmý úkol byl velmi zajímavý, odehrával se na pile, kde
odletující kus dřeva zasáhl do břicha dítě. Hasiči zde museli provést vyproštění, pomoci hysterické matce
dítěte a transportovat dítě s cizím předmětem v břiše k sanitnímu vozu. Poslední úkol se odehrával
ve Flaschover kontejneru v Hamrech. Zde probíhal zásah u silně zakouřeného objektu v dýchací technice.
Během zásahu došlo k detonaci uvnitř objektu, ke ztrátě vědomí zasahujícího hasiče a hasiči tak
zachraňovali své vlastní kolegy. Tajným a hodně nečekaným úkolem bylo poskytnutí informace
o provedeném zásahu na kameru televizní společnosti. Úroveň a obsahovost projevu hodnotil tiskový
mluvčí HZS Olomouckého kraje.
Náročnost soutěže podpořil i déšť v průběhu dne, který zhoršil terén na některých stanovištích a
dával tak hasičům pořádně zabrat. Loňské vítězství se podařilo obhájit hasičům z Ostravy-Radvanic.
Na druhém místě se umístil nováček soutěže, hasiči z Okrouhlé se ztrátou pouhých 8 bodu na první místo.
Na třetím místě skončilo družstvo Ostravy-Mouglinova.
Hlavní cíl, nacvičit si některé situace pro reálné zásahy, Rallye Hamry určitě splnila. Někomu se
dařilo lépe, někomu hůře, ale poděkování patří všem, kdo letošní ročník dokončili, a všem členům JSDH
obcí, kteří se zúčastnili. Zvláštní poděkování pak patří Radku Ošlejškovi ze spřátelené jednotky za
podporu našeho týmu.
Ukázky na dětském táboře
Hasiči z Okrouhlé byli požádání o provedení ukázek hasičské techniky a dovedností pro dětský
tábor na Suchém. Jednalo se o speciální tábor tělesně postižených dětí v areálu rekreačního zařízení
Athéna. Jednotka na místo přijela s cisternovou automobilovou stříkačkou a technickým automobilem.
Dětem byly ukázány způsoby hašení, jak za pomocí hadicového vedení a džberové stříkačky, tak i lafetové
proudnice z CAS. Největší úspěch však ale zaznamenaly u dětí hasičské přilby, které si zapůjčily a vděčně
se s nimi fotografovaly. Po rozloučení se jednotka přesunula k suchovskému rybníku, kde provedla v
rámci odborné přípravy výcvik s plovoucím čerpadlem. Z celého úterního odpoledne jsme měli všichni
velmi příjemný pocit.
Poděkování patří všem hasičům, kteří se akce zúčastnili: Aloisi Krejčířovi, Jiřímu Vítovi, Luďku
Puklovi, Jiřímu Horákovi, Miloslavu Marečkovi, Jiřímu Veselému a Milanu Tlamkovi.
Výsledky soutěží Memoriálu B. Andrlíka - 24.6.2012
Muži:
1. Okrouhlá
2. Vratíkov
3. Knínice

Ženy:
1. Okrouhlá
2. Knínice
3. Kořenec

Mladší žáci:
1. Žďárná
2. Okrouhlá
3. Suchý

Starší žáci:
1. Okrouhlá
2. Suchý
3. Žďárná

/imt/
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Sport
Plavání
Služby Boskovice připravili na letošní letní sezónu NOVINKU – souběžně s koupalištěm
Červenka zůstanou napuštěny i bazény Městských lázní a každý den (cca do 8.00 hod) se na základě
předpovědi počasí rozhodne, který z objektů bude otevřen pro veřejnost.
Aktuální informaci najdete denně na www.boskovice.cz,
na tel: 724 696 151, popř. 516 452 286 a na informačních tabulích na obou provozech.
Otevírací doba:
Po
10.00 – 20.00 hod
Út - Ne 9.00 – 20.00 hod

Intenzivní kurzy plavání pro batolata a děti předškolního věku v Blansku
20.8.-24.8.2012 - plavání s certifikovanou instruktorkou v krásném prostředí Wellness
hotelu Panorama. Následně máte možnost využít prostory hotelu se spoustou vyžití pro Vaše děti.
Plaveme i s dětmi bez rodičů, kdy rodiče mají možnost odpočinku.
Pojišťovna VZP vyhlásila AKCI - Balíčky na plavání!! Po vystavení dokladu máte možnost
proplacení těchto kurzů pojišťovnou.
Bližší informace najdete na http://klub-matysek.webnode.cz/. Přihlášky pište na email
Nicolbk@seznam.cz,nebo volejte 605 979 440.

Zimní stadion
Na zimním stadionu je v provozu nová in-line plocha.
Každý všední den mohou zájemci využít veřejné bruslení mezi 9.00 - 14.30 hod.
V pátek navíc i večer v obvyklém čase 19.00 – 20.00 hod.

Posilovna na zimním stadionu otevřena pro veřejnost
Služby Boskovice nyní otevřely novou menší posilovnu na zimním stadionu. Otevřeno je
v době provozu zimního stadionu. Zaváděcí vstupné pro jednotlivce je 30 Kč za vstup, pro kolektivy
nad 10 osob 200 Kč za vstup.

Horská kola
Pohár drahanské vrchoviny MTB MERIDA – DELIKOMAT – BrouCZECH Cup 2012
Máme za sebou již závody v Bořitově, Valchově, Kořenci, Žďárné, Protivanově, Suchém, Velenově a
doma na Okrouhlé. V celkovém pořadí jsou závodníci z naší obce prozatím na těchto pozicích:
Dívky do 6 let
Chlapci do 6 let
Dívky 10-12 let
Chlapci 10-12-let
Kadetky 15-16
Juniorky 17-18 let
Junioři 17-18 let

Barbora Tlamková
David Veselý
Marek Hock
Monika Konečná
Tomáš Tlamka
Anna Tlamková
Markéta Parolková
Petr Konečný

12.m
10.m
19.m
5.m
4.m
3.m
1.m
15.m

Závodníky ještě čekají tyto závody: ve Valchově 28. a 29.7., na Benešově 5.8., v Bukové
19.8. a závěrečný závod letos poprvé ve Spešově 1.9.
Letošní ročník najdete kompletně na novém webu: www.pohardrahanskevrchoviny.cz, ty minulé
na www.drahany.xf.cz.

/mmt/
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Oddíl běžců AC Okrouhlá
Výsledky běžeckých závodů v seriálu Brněnského běžeckého poháru:
Poslední závod - Černohorský soudek - 31.3.
Dorostenci:
Ženy veteránky I:
Muži :
Muži veteráni I:

Konečný Petr (1.)
Grünová Ivana (9.)
Grün Vojtěch (18.)
Grün Gustav (3.)

Celkové výsledky poháru:

Pořadí juniorů:

Gratulujeme k úspěchům !

5. místo
11. místo
1. místo
11. místo
19. místo

Gustav Grün
Vojtěch Grün
Petr Konečný
Ivana Grünová
Vlasta Konečná

Muži veteráni I
Muži
Dorostenci
Ženy veteránky I
Ženy

20. místo
30. místo
27. místo
37. místo
39. místo
23. místo
26. místo

Tomáš Tlamka
Lukáš Ošlejšek
Monika Konečná
Petra Rathouská
Valerie Hadravová
Vojtěch Tichý
Tomáš Jurný

Starší chlapci
Starší chlapci
Mladší žákyně
Mladší žákyně
Mladší žákyně
Mladší žáci
Mladší žáci

Více na www.bbp.webzdarma.cz.
/gg/

Školní rok 2011/12 v ŽŠ a MŠ Benešov
Václav Neckář ve své písní zpívá: „Koukám, jak ten čas letí,…“ a my, aniž bychom se stihli trošku
rozkoukat, máme za sebou celý školní rok. Ale stejně tak jako zpěvák ho necháme letět dál, pouze se
za ním ohlédneme a připomeneme si nejdůležitější momenty z dění v naší škole.
Nový školní rok přinesl několik změn. Týkaly se personálního obsazení a organizace školy.
Vzniklo školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských služeb
zaměřených na podporu výchovy a vzdělávání našich žáků. Práce se třídami a jejich žáky, vytváření
příznivého klimatu třídy, zajišťování podmínek pro úspěšné zvládání učebních nároků školy a
prevence výskytu sociálně patologických jevů, to je jen stručný výčet plánovaných činností tohoto
týmu.
V rámci nově zpracovaného preventivního programu započala spolupráce s Policií ČR besedou
o kyberšikaně. Zavítala k nám také Pražská agentura KK se svým představením „Duhová pohádka,“
které tvoří součást prevence na 1. stupni.
Poprvé v uplynulém školním roce se naši prvnáčci zúčastnili projektu Noc s Andersenem, který
realizují české knihovny již 12 let. Strávili odpoledne v knihovně a na obecním úřadě, kde byli
pasováni na čtenáře. Večer trávili ve škole ve společnosti pohádky, která jim navodila pěkné sny.
A ráno po probuzení a sladkém koblížku od princezny se děti vrátily plni dojmů ke svým rodičům.
Novým projektem, do kterého se zapojili žáci osmého ročníku, je environmentální projekt „Útěk
do divočiny“. V průběhu celého školního roku plnili úkoly na téma „les“. Svoji roční práci završili
účastí na závěrečné konferenci, kde před zástupci ostatních zúčastněných škol prezentovali své
výsledky. I když nezískali první místo, jejich práce byla oceněna jako nejlépe zpracovaná, zajímavá a
pestrá.
Část školního roku strávilo 24 žáků a několik vyučujících naší školy realizací mezinárodního
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projektu s názvem „Story – Based English Teaching.“ Jeho záměrem bylo učit děti anglickému
jazyku prostřednictvím pohádek. Náš projekt byl vybrán z 30 nejúspěšnějších projektů a dále byl
nominován na „Evropskou jazykovou cenu Label“, která je udělována pouze pěti školám v ČR.
V posledních červnových dnech jsme obdrželi zprávu, že naše škola toto ocenění získala. Evropský
certifikát, cena a peněžní odměna nám budou předány v měsíci září.
Dalším úspěšným projektem se stal projekt školní družiny Dráček Ddružináček – venkovní a
víceúčelové vybavení pro ŠD a veřejnost, který byl vypsán Místní akční skupinou Boskovicko
PLUS, o. s. Maskotem školní družiny je dráček Družináček, který provází děti mnohými aktivitami.
Tentokrát je pozve ven za školní budovu, kde je plánovaná výstavba altánu a umístění hracích prvků,
jako například: houpadlo dinosaura, který symbolizuje právě dráčka. Altán nebude sloužit jen dětem,
ale i široké veřejnosti ke konání rozmanitých akcí či k odpočinku při turistických výletech.
Paralelně pokračovaly i dlouhodobé projekty a akce. V rámci projektu „ Zdravé zuby“ si žáci
1. stupně v průběhu školního roku vyrobili zuby obra Šikuly, navrhli plakáty pro zdravou hygienu
zubů, učili se o zdravém jídle a celkové péči o zoubky. V závěru prožili učení hrou, kde si vyplňovali
ve skupinách připravené otázky, křížovky a rébusy. Za odměnu dostali zubní kartáčky, žvýkačky bez
cukru a vzorky zubní pasty.
Podruhé si žáci 2.stupně připomněli Den Země. Deváťáci připravili pro své spolužáky z ostatních
tříd úkoly, které měly souvislost s planetou Zemí. Nebyly jen vědomostního, ale i zábavného rázu.
Taktéž podruhé proběhla před Vánocemi Školní akademie v benešovské sokolovně. Pásmo plné
koled, pohádek, básniček a scének zhlédlo opravdu velmi početné publikum. Odměnou dětem
za jejich snahu a výkon byl velký aplaus diváků.
Dramatický kroužek nastudoval pohádku O stříbrné růži. Celoroční práci představili „herci“
svým spolužákům a divákům v Benešově, Okrouhlé a Kořenci. Představení mělo velký úspěch a
všichni účinkující si zaslouží obrovskou pochvalu. Ještě lepším oceněním by pro ně ale byla vyšší
účast diváků. Doufejme, že na příštím představení se jí již dočkají.
Každoročně se naši žáci zúčastňují soutěží a olympiád. Jednou z nejúspěšnějších soutěží je už
tradičně soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Mladší žáci opět vyhráli okresní kolo a
postoupili do kola krajského, kde skončili na 4.místě. Starší žáci se v okresním kole umístili
na krásném 3.místě. I ve vědomostních olympiádách jsme dosahovali pěkných výsledků, nejlepším
z nich bylo 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, které získala žákyně 6. ročníku Hana
Přikrylová.
Pro zpestření výuky jsme pořádali i tematické dny. Pyžamový den byl prvním z nich. Všichni
strávili den ve svých oblíbených nočních úborech, někteří i se svými milovanými plyšáky,
bez kterých si neumí usínání představit. Druhým dnem byl Den převleků. Ve škole se pohybovali
kouzelníci, princezny, tanečnice, uličnice, rockeři, kovbojové a mnozí další. Posledním tématem
byly účesy. Děti přišly do školy s netradičními účesy, někteří i v paruce či s příčeskem. Porota
pokaždé rozhodovala o ocenění nejlepších nebo nejzajímavějších nápadů.
Jistě jsme nezmínili všechny aktivity žáků naší školy. Mohli bychom pokračovat ještě dlouho, ale
už i tak možná někteří nedočetli až sem. O všech dalších akcích, které proběhly, informuje školní
web.
Na závěr bychom chtěli všem poděkovat za celoroční zodpovědnou práci. Máme před sebou dva
měsíce prázdnin, které uběhnou jako voda. Bohužel. Nezbude nám nic jiného, než se za nimi v září
ohlédnout a s nově načerpanými silami se pustit znovu do práce.
Nyní Vám ale přejeme krásné prázdniny, hodně sluníčka a pohody, žádné nehody, spoustu
příjemných zážitků a neopakovatelných okamžiků.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Renata Wetterová-Čapková
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Přehled akcí u nás
4.8.
18.8.
14.9.
22.9.

- Okrouhlecký Tuplák
- silový pětiboj - od 13 hod před pohostinstvím BOBY
- předpouťová taneční zábava - od 21 hod, hraje skupina Tamdem
- branný závod mládeže - Výletiště U Pazderny, začátek v 9 hod

Silový pětiboj
Po loňském zdařilém nultém ročníku se letos koná první ročník soutěže siláků skládající se
z pěti disciplín: převracení pneumatiky tam i zpět - váha asi 250 kg a 150 kg , přenesení dvou kolejnic
o váze 65 kg a to10 m tam a nazpět , přenesení 1000 l kontejneru asi 10m tam i zpět - váha kontejneru
65 kg , tlačení osobního auta 15-20 m - váha automobilu 1500kg a poslední a nejhorší disciplína držení řetězů váhy cca 6kg na výdrž v rozpažených rukách. Všech těchto pět disciplín je nutno udělat
do časového limitu 30 minut. Každá disciplína je měřená na čas a podle toho se obdrží body
do výsledného pořadí . V době závodů bude malé vystoupení pro děti i dospělé
/sh/

Kultura v Boskovicích a okolí
Program XII. ročníku Boskovické promenádní sezóny:
Vždy v neděli od 15.00 do 17.00 hod u Zámeckého skleníku. Koncerty se v případě nepřízně počasí
nekonají. Vstup volný.
22. 7. 14.00 vernisáž výstavy Jozef Jankovič a 15.00 skupina Trní
29. 7. Jazz Mix a Gabriela Kolčavová
5. 8. Martin Krajíček a KlezMehrin
12. 8. FESTIVÁLEK bez bojů a válek – viz samostatné plakáty
19. 8. Prak
26. 8. Závěr promenádní sezóny – ZUŠ Letovice a FS Velen
Boskovický pohádkový hřebínek pro děti:
Vždy v pátek v 17 hod na nádvoří Zámku Boskovice. Vstupné: děti od 2 let 70 Kč a doprovod 50 Kč .
20. 7. Minotaurus: „Medvídek Medoušek“
10. 8. Divadlo V batohu: „Námořnická pohádka“
17. 8. Toy Machine: „Jak dostal slon chobot“
24. 8. Komedianti na káře: „ O Nebojsovi“
31. 8. DS Mario: „O víle Modrovlásce“
Poslední představení Hřebínku doprovodí pohádková dílna připravená ve spolupráci se Všehodílnou
Blanky Matuškové – začátek již od 15 hodin na Zámku Boskovice. Drobný příspěvek na materiál.
ŘEMESLNÉ PRÁZDNINY - program Všehodílny Blanky Matuškové
Kurzy budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 10.00 hod nebo ve středu od 15.00hod. Tvoření je
vhodné pro školní děti nebo mladší děti s doprovodem dospěláka, na kurzech mohou tvořit i dospělí.
Cena jednoho kurzu je 110,-Kč, možnost zakoupení permanentky na 5 vstupů za 450,-Kč. Pro
omezenou kapacitu je nutné se hlásit nejméně jeden den před kurzem, osobně v obchůdku vedle farní
zahrady nebo na tel. 605 542 352. Svačinka a pití se vždy hodí. Více na www.vsehodilna.cz.
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WESTERN PARK BOSKOVICE
Westernové městečko otevřeno denně od 10.00 hod, vstup do areálu zdarma.
Program každý den kromě pondělí:
- Indiánský šampionát v 11.30hod
- Show s koňmi „Koně dary Bohů“ ve 14.00hod (při extrémních teplotách ve 20.00hod)
- Colt show 15.30hod
Víkendové speciály:
- 22.7. od 14.30hod O pohár Western parku v disciplíně Tanec se psem
- 26.8. Tenkrát na Východě
Country bály od 20.00hod, vstup zdarma:
20.7. skupina Santa Fe, 21.7. skupina Cech, 27.7. skupina Cvykr, 28.7. skupina Ranch
Ztracený svět dinosaurů ve spodní části parku:
Prehistorický park s více jak šedesáti modely již dávno vyhynulých tvorů, včetně oblíbeného T-Rexe
a 27 metrů velkého Diplodoca. Otevřeno 10-17.00hod. Vstupné: dospělí 120 Kč, děti 70 Kč
Lanové centrum:
Dvě dráhy a čtyřicet tři překážek na vás čeká v nově otevřeném lanovém parku v samotném srdci
westernového městečka v Boskovicích. Junior trasa pro děti od 120 cm v doprovodu dospělé osoby.
Otevřeno od 10.00 do 17.00hod.
Zdarma WIFI připojení v horní polovině Masarykova náměstí – již od 1.7. Tato síť má
název „Boskovice Free Internet" a rychlost připojení je 10 /10 Mbps. Z důvodu ochrany proti zneužití
připojení bude doba připojení 30 minut, po této době se bude nutné znovu přihlásit.
Zdarma se také můžete připojit na dalších místech v Boskovicích, kde společnost TOPNET Services
Boskovice poskytuje tzv. Wifi Zone.
JINÁNEK – Jiná školka
Prázdninový celotýdenní provoz od 8 do 16hod s programem inspirovaným lesními mateřskými
školami pro děti ve věku od 3 do 7let v termínech: 6.-10.8., 13.-17.8., cena 1500,-/5dní. Zázemí na
ZŠ Slovákova („Pod oborou“) Zaregistrujte dítě na www.jinanek.webnode.cz . Dne 17.8. od 14 do
17hod zde proběhne i zápis dětí na školní rok 2012/2013.
Kino Panorama Boskovice omezilo počet míst určených k rezervaci přes internet na 5 řad!
Kinematograf bratří Čadíků
Charitativní filmová představení v mobilním kině pod hvězdami
Šmelcovna
25.7.2012 „Fimfárum – Do třetice všeho dobrého“
26.7.2012 „V peřině“
27.7.2012 „Nevinnost“
28.7.2012 „Lidice“
Blansko – nám.Republiky
29.7.2012 „Fimfárum III.“
30.7.2012 „V peřině“
31.7.2012 „Nevinnost“
1.8.2012 „Lidice“
Kunštát – nám.Klementa Bochořáka
2.8.2012 „Fimfárum III.“
3.8.2012 „V peřině“
4.8.2012 „Nevinnost“
5.8.2012 „Lidice“
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Akce v okolí
8 1.7. - 31.8. - 14. ročník výstavy obrazů - restaurace Morava Benešov
8 Výstavy v Muzeu Boskovicka (Rezidence, Hradní ul.1):
- Štěpánka Šimlová – Osobní archeologie
- Martin Vosáhlo – Operation Infinite Justice
- Paměť místa – Novohradsko-fotografický projekt Katedry fotografie FAMU Praha - Synagoga
Výstavy potrvají do 19.8., otevřeno ÚT-PÁ 9-17hod, SO-NE 13-17hod
8 Výstava obrazů Magdaleny Říčné, červenec – v renesančním salonku zámku Lysice
8 10. - 31.7. Výstavy v kině Panorama Boskovice. Výstava portrétů známých filmových hereček a
herců v předsálí kina Panorama.
8 19.7., 26.7., 9.8., 16.8. ve 20.30 a 21.30 hod. - noční kostýmované prohlídky Zámku Boskovice
Rezervace na tel.: 516 452 241, e-mail:info@zamekboskovice.cz
8 Prohlídka historické barokní lékárny – v objektu Nemocnice Milosrdných bratří Letovice 19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 30.8., 8.9. ve 14hod
8 Prohlídka farního kostela sv. Prokopa, Letovice
19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 30.8., 8.9. Kostel bude otevřen od 14.00 do 16.00 hodin
8 Noční prohlídky zámku Rájec nad Svit. - Hrabě Monte Christo
20.7., 3.8., 24.8.2012 v 19h, 20h, 21h, 22h - noční divadelní inscenace s šermířskou skupinou
Exulis v interiérech i exteriérech zámku, rezervace nutná na tel.: 516 432 013, 723 398 968,
email: rajec@brno.npu.cz
8 Noční kostýmované prohlídky zámku Lysice - “Tajemství darovaného klenotu”
21.7., 4.8., 18.8., začátky ve 20, 21 a 22 hod, rezervace nutná na tel. 516 472 235
8 20. - 22.7. - Oslavy Anenské pouti, Šebetov
- atrakce v zámeckém parku, večer a v neděli odpoledne taneční zábavy
8 22.7. - Benefiční koncert Ivy Bittové, od 19.00hod na zámku v Kunštátě, cena 150,-Kč
8 22.7. - 10.8. Letní výstava slovenského grafika a sochaře Jozefa Jankoviče v sále Zámeckého
skleníku Boskovice. Výstava bude přístupna kromě pondělí denně v 10 – 12 a 13 – 17 hod.
8 Pirátská výprava - 26.7.2012 od 9.00 - akce pro děti v Mateřském centru Boskovice
Pro všechny malé piráty je připravena cesta na pustý ostrov, různé úkoly a hledání pokladu.
Na opravdové piráty v pirátském převleku nebo námořnickém tričku čeká odměna. Vklad
do pirátské pokladny - 25 Kč/dítě
8 27.7. - Koncert Davida Kollera s kapelou, ve 20hod v Býkovickém hradišti u Lysic
8 27. - 29.7. - Oslavy Jakubské pouti, Boskovice, atrakce na parkovišti U Pensionu Zlatá růže,
večer taneční zábavy.
8 28.7. - 3. Malohanácké řemeslné jarmark, od 10 do15 hod. u hasičské zbrojnice ve Vanovicích
8 28.7.2012 - ARABELA SHOW - Lysice, po celé odpoledne bohatý kulturní i doprovodný
program. Vstupné pro jednotlivce je 70,- Kč, rodinné vstupné 150,- Kč.
8 29.7. - Zámecké šermování - 8. ročník, ve 14.00 a 16.00 hod. v zámecké zahradě v Boskovicích
8 Historická kartografie, srpen – výstava v renesančním salonku zámku Lysice vedle pokladny
8 3.- 4.8. - Hudební festival Hradologie 2012 na zámku v Kunštátě
8 4.8. - Koncert Vlasty Redla s kapelou, ve 20hod v Býkovickém hradišti u Lysic
8 5.8. - Burza starožitností a sběratelských kuriozit, od 8.00 do 12.00 hod na zámku Letovice
8 10. - 12.8. - Festiválek bez bojů a válek – 3.ročník, Panský dvůr, Boskovice
8 11. - 12.8. - Mezinárodní výstava koček ušlechtilých plemen v areálu Zimního stadionu
v Červené zahradě Boskovice
8 11.8. - Noční procházky zámeckým parkem Lysice, začátky ve 20 a 21 hodin, rezervace nutná
na tel. 516 472 235
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8 14. - 18.8. - Festival španělské kultury - Ibérica 2012 v Zámeckém skleníku. Součástí festivalu
budou tradičně hudební a taneční tvůrčí dílny za účasti tuzemských i zahraničních lektorů,
teoretický seminář k historii a vývoji flamenka, intenzivní kurz španělštiny
8 14.-19.8. - Léto budiž pochváleno, výstava podzimních aranžmá a květin na zámku Lysice
8 15.8. a 22.8. - Tvořivá dílnička s Františkem a Fanynkou - v 9.30 - akce pro nejmenší děti
v Mateřském centru Boskovice
8 18.8. - Léto v arboretu - trávy, ocúny, vřesy - Arboretum Šmelcovna, Boskovice
8 18.8. - VIII. Pochod po stopách P. Ševčíka - v 9.00hod odchod od Modré věže v Boskovicích,
trať asi 4km uzpůsobena pro rodiny s dětmi. Kulturní program a atrakce pro děti v Sudickém
dvoře. Návrat možný autobusem.
8 23.8. - Cestou necestou na hrad, start v 17.00hod v letním kině, startovné 20,-/dítě. Dobrodružná
výprava se zajímavými úkoly pro ty, kdo se nebojí hradních strašidel. Na závěr opékání
z vlastních zásob.
8 24. 8. - Koncert bratří Nedvědů - živě v přírodním areálu boskovického letního kina. Hlavní
koncert začne od 20 hod, od 19 hod se na pódiu objeví domácí předkapela. Předprodej zahájen.
8 25.8. - Křetínka Cup 2012 - závody dračích lodí - Vodní nádrž Letovice - 10 - 18.00 hod. Sestavte
tým a pojďte si vyzkoušet dračí loď!
Více informací na tel. 603 564 579, e-mail: kretinkacup@seznam.cz
8 25. - 26.8. - V. Národní výstava jiřinek a jarmark tradičních řemesel - Moravské kartografické
centrum Velké Opatovice, Výstava ovoce, zeleniny a květin v zámeckém sále, bohatý
doprovodný program, www.velkeopatovice.cz, tel. 516 410 700.
8 25.8. - Okolo Malé Hané - 6.ročník tradičního cyklovýletu, délka trasy cca 43 km, start i cíl
v obci Světlá. Letos přislíbil svoji účast i známý cyklista Josef Zimovčák na svém kostitřasu.
www.obecsvetla.cz, tel.516 465 595
8 25.8. - Koncert J.Samson Lenka a skupiny Hop Trop - ve 20hod v Býkovickém hradišti u Lysic,
více na www.bykovice.cz
8 25.8. - Koncert skupiny Třetí zuby - od 20.00 na parkovišti u výletiště Mazurie Boskovice
8 1.9. - Rozloučení s prázdninami - od 15hod v letním kině Boskovice
8 1.9. - Pochod po dálničním tělese R43 - na podporu řešení této komunikace - start od 10.00
do 13.00 od Sokolovny v Boskovicích, v cíli v Mladkově kulturní program, soutěže pro děti a
hudební produkce.
8 1.9. - Hradozámecká noc - večerní kombinované prohlídky zámku Lysice ve 20 a ve 22 hodin a
noční procházky zámeckým parkem v 19 a ve 21 hodin, rezervace nutná na tel. 516 472 235,
vstupné 100/80/70 Kč.
8 1.-2.9. - Rozmanitosti jiřin - květinová aranžmá z jiřin v zámeckých prostorách a pěstitelská
přehlídka odrůd jiřin v sala terreně zámku Lysice.
8 2.9. - Burza starožitností a sběratelských kuriozit - od 8.00 do 12.00 hodin na zámku Letovice.
Koupíte a prodáte starožitnosti, auto-moto, textil, řemesla, zvířectvo, aj.
8 2.9. - 21. sraz vozítek Velorex - od 9.00 do 11.00 hodin na nám. Republiky v Blansku
8 2. 9. - KONCERT - Leoš Janáček "Otčenáš" - v 18.00 v kostele sv.Jakuba staršího Boskovice.
Účinkuje Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice.
8 2.9. - Dožínky v Agrocentru Vísky
8 8.9. - Zámecké hemžení - charitativní akce pro děti na zámku v Boskovicích. Pro děti je
připraveno odpoledne plné zajímavých činností, soutěží, her, zábavy, vyrábění, tvořivých dílen
a různých atrakcí.
8 8.9. - Mladí památkám - Dny evropského dědictví - Muzeum Boskovicka
8 8.-16.9. - Babí léto na zámku - výstava Jiřin, již tradiční výstava jiřin i květinových aranžmá
v prostorách zámku Rájec nad Svitavou.
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8 9.9. - Mazurácký pohár SDH Boskovice II.-Mazurie - soutěž v požárním útoku na parkovišti
u výletiště Mazurie. www.hasici-mazurie.wz.cz
8 9.9. - Den s Marií Ebner Eschenbach - v 10 a v 15 hodin kombinovaná prohlídka zámku Lysice
s odborným výkladem, vstupné 100/80/70 Kč.
8 9.9. - Svatohubertská troubená mše v kostele sv. Vavřince v Olešnici
8 12.9. - Slavnostní otevření nových stálých expozic Muzea Boskovicka - budova Rezidence,
ul.Hradní 1, www.boskovice.cz , tel.: 516 488 677
8 14.-16.9. - Podzim v květech - arboretum Borotín
8 14.-16.9. - XX.Hrnčířský jarmark v Kunštátě
8 14.-16.9. - Podzim v květech - arboretum Borotín
8 22. - 23.9. - Husí slavnosti v Boskovicích - IX. ročník
8 1. - 22.10. - Podzimní Arboretum - Arboretum Šmelcovna, www.smelcovna.cz ,
8 9.10. - Kytarový koncert - Štěpán Rak a Jan Matěj Rak, Dělnický dům, Blansko
8 10. - 19.10. - Výstava strašidel v Moravském kartografickém centru, Velké Opatovice, Kočovné
muzeum strašidel Plzeň zde vystavuje strašidla a pohádkové bytosti v životní i nadživotní
velikosti. Vstupné: 25 Kč. Kontakt: 516 410 700 , www.sluzby-velkeopatovice.cz
8 Město Olešnice nabízí návštěvu Muzea strašidel a Muzea historických vozidel - Infocentrum
Olešnice, nám.Míru 20, tel. 516410400, www.olesnice.cz, či Modrotiskové dílny rodiny
Danzingerů - nutno objednat předem na tel. 777908404, www.modrotisk-danzinger.cz.
Program přímých přenosů z METROPOLITNÍ OPERY NEW YORK na sezonu 2012/2013:
Sobota 13. říjen 2012 v 18:45 hod - Gaetano Donizetti „ L'elisir d'amore“ (Nápoj lásky)
Sobota 27. říjen 2012 v 18:45 hodin - Giuseppe Verdi „ Otello „ (účinkuje Renée Fleming,…)
Sobota 10. listopad 2012 v 18:45 hodin - Thomas Adès „The Tempest“ (Bouře)
Sobota 1. prosinec 2012 v 18:45 hodin - Wolfgang Amadeus Mozart „La clemenza di Tito“ (Titus)
Sobota 8. prosinec 2012 v 18:45 hodin - Giuseppe Verdi „Un ballo in maschera“ (Maškarní ples)
Sobota 15. prosinec 2012 v 18:45 hodin - Giuseppe Verdi „Aida“
Sobota 5. leden 2013 v 17:45 hodin - Hector Berlioz „Les Troyens“ (Trojané)
Sobota 19. leden 2013 v 18:45 hodin - Gaetano Donizetti „Maria Stuarda“ (Marie Stuartovna)
Sobota 16. únor 2013 v 18:45 hodin - Giuseppe Verdi „Rigoletto“
Sobota 2. březen 2013 v 17:45 hodin - Richard Wagner „Parsifal“
Sobota 16. březen 2013 v 17:45 hodin - Riccardo Zandonai „Francesca da Rimini“
Sobota 27. duben 2013 v 17:45 hodin - George Frideric Händel „Giulio Cesare“ (Julius Caesar)
Jazykové a praktické kurzy 2012/2013
Začínají v týdnu od 24. 9. 2012
JAZYKOVÉ - celoroční:
Angličtina – všech stupňů pokročilosti
Francouzština – pro začátečníky a mírně pokročilé
Španělština – pro začátečníky
PRAKTICKÉ - krátkodobé:
Základy obsluhy PC
Přihlášky přijímá a informace o vypisovaných kurzech obdržíte od 27. srpna v kanceláři
KZMB, kpt. Jaroše 15, tel. 516 45 35 44, email: kultura@boskovice.cz.
Všichni zájemci budou na základě podané přihlášky o datu a hodině konání kurzu včas vyrozuměni.
/mmt/
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Křížovka pro volné chvíle
Tajenkou z minulého čísla byla únorová pranostika:
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V dnešní tajence je úsměvné ohlédnutí za právě skončeným školním rokem:
Pepíček, celý bledý, přijde do lékárny a ptá se:
„Máte nějaké prášky proti bolesti?“
„A co tě bolí, chlapečku?“
„Zatím ještě nic, ale tatínek si právě teď …...dokončení v tajence...........“

T
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E

nejlepší přítel člověka

.

D

značka praček
symbol indiánů

.

výrobek z mléka

.
.
È

pojivo cihel

A
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.
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ženské jméno

.

T
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.
.

druh koření

J

kožešinový šál

A

.
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textilní plodina

N
.
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zpěvák Karel …..

.
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básnicky okolo

L

.
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Ì

malé dřívko
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.
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textová zpráva
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druh obilí

.

L

zbraň

.

U

listnatý strom
identifikační číslo organizace

.

produkt ze zabíjačky

.
.
E

lesní zvíře
porost na tváři

.

I

mládě psa
typ těstovin

.
C

desetina centimetru
dravý pták

.

.

A

silné provazy
Horymírův kůň
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Důležité informace
Pohotovostní služba
pracovní doba:

So, Ne, svátek

8.00-20.00

Všeobecná lékařská služba první pomoci, pracovní doba:
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 346 / 283

všední dny
So, Ne, svátek

17.00-22.00,
8.00-20.00

Dětská lékařská služba první pomoci,

Zubní pohotovost
Úrazová nemocnice Brno
Ponávka 6, tel.: 545 538 111

pracovní doba:

všední dny:
So, Ne, svátek:

17.00-7.00
0.00-24.00

Boskovicko

pracovní doba:

So, Ne, svátek:

8.00-12.00

Červenec
21.7.
MUDr. Kraml
22.7.
MUDr. Křížová
28.7.
MUDr. Kubínová
29.7.
MUDr. Kučerová M.
Srpen
4.8.
MUDr. Paděrová
5.8.
MDDr. Jež Jan
11.8.
MUDr. Loskot
12.8.
MUDr. Lukeš
18.8.
MUDr. Mikulášková
19.8.
MUDr. Padalík
25.8.
MDDr. Kučerová P.
26.8.
MUDr. Pernicová
Září
1.9.
MUDr. Sládek
2.9.
MUDr. Srpová
8.9.
MUDr. Šumberová
9.9.
MUDr. Žilka
15.9.
MUDr. Adamová
16.9.
MDDr. Bedáňová
22.9.
MUDr. Kraml
23.9.
MUDr. Fenyk
28.9.
MUDr. Grénarová
29.9.
MUDr. Chatrná
30.9.
MUDr. Chatrný
Říjen
6.10. MUDr. Jaklová
7.10. MDDr. Jež Jan
13.10. MUDr. Kopáčková
14.10. MUDr. Bočková
20.10. MUDr. Křížová
21.10. MUDr. Kubínová
27.10. MUDr. Kučerová M.
28.10. MDDr. Kučerová P.

Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429

733 644 499
516 452 808
516 491 263
516 472 460

Šebetov, 117
Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Boskovice, Růžové nám. 16

516 465 452
516 456 109
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263
516 472 460
774 177 804

Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Lysice, Komenského 429
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Růžové nám. 16
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8

516 477 319
604 760 665
516 472 227
516 467 313
516 474 018
516 453 998
733 644 499
516 474 310
774 710 550
537 021 289
516 456 109

Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 8
Letovice, A. Krejčího 1a
Kunštát, nám. ČSČK 38
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429

516 454 046
516 456 109
516 474 369
516 462 203
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
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Pro lepší náladu
Pračlověk čte synovo vysvědčení:,,To, že máš trojku z lovu, chápu, jsi ještě malý.
Ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!"
Maminka se ptá synka:,,Pepíčku, prozradíš mi ten tvůj trik, jak vydržíš tak dlouho pod vodou?"
,,To je jednoduchý, mami, stačí jenom prdět a pak polykat bublinky."
Na letišti je rušno. Nebe bez mráčku. Instruktor sleduje výkony adeptů, kteří nacvičují starty a
přistání. Náhle zachytí volání:,,Zde OK 110, nemám palivo, co mám dělat?" Instruktor zbledne,
protože ví, že v OK 110 sedí pilot při prvním samostatném letu. A nyní má nouzově přistát!
,,Zachovejte klid a rozvahu!”
,,Rozumím,"odpovídá pilot, zachovám klid a rozvahu.”
,,Ohlaste polohu!”
,,Čekám v letadle před hangárem."

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Markéta Šudomová
Dan Nejezchleb
Lucie Greplová
Eliška Křížová

č.p. 77
č.p. 160
č.p. 71
č.p. 154
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky!!!

Do svazku manželského vstoupili:
Renata Čapková & Jiří Wetter
Hana Einaiglová & Jan Kříž

GRATULUJEME !!!

Významné životní jubileum ve 3. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Kejík Alois
Němcová Františka
Honzírková Anna
Eyerová Zdeňka

č.p. 91
č.p. 90
č.p. 67
č.p. 102

Tichá Marie
Tichý Ladislav
Látal Bohumil
Jakubů Josef

č.p. 47
č.p. 15
č.p. 25
č.p. 3

GRATULUJEME !!!
Navždy nás opustila:
Anna Tichá

č.p. 53

/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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