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Motto:
„Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.“
Seneca

as, čas, čas …slovo dnes nejčastěji skloňované. Pravdu měl starověký filosof
Seneca, stejně jako francouzský revoluční filosof a preromantický spisovatel
Jean Jacques Rousseau „Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem
drahocennější“. A Albert Einstein míní, že „Čas je jen iluze“... V každém případě
budeme moc rádi, když si kousek svého volného času vyšetříte na náš nový list.
Doufáme, že zde pro sebe najdete zajímavé informace z dění v obci i okolí i akcí na
nadcházející období. A úvodník je také celý o čase, o čase letním…

Č

Letní čas, přesněji „čas šetřící denní světlo“, je označení systémové úpravy měření
a udávání času, při které se v letních měsících roku nepoužívá čas daný příslušným časovým
pásmem, ale používá se čas, který je o určitou hodnotu (obvykle o 1 hodinu) posunut dopředu.
Pásmový středoevropský čas (SeČ), který je posunutý o +1 hodinu od Greenwichského
(Greenwichskou observatoří prochází nultý poledník, od kterého se pásma odvozují), byl u nás stejně
jako ve většině zemí Evropy povinně zaveden od 1. dubna
1893. Zimní čas je u nás často chybně zaměňován za běžný
středoevropský čas, který platí mimo období letního času.
Zimní čas je ale něco jiného, je shodný s Greenwichským
a platil u nás pouze krátce v letech 1946-1947
(od 1.12.1946 do 23.2.1947).
Účelem letního času má být úspora elektrické
energie, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení.
Důvodem je, že většina lidí je aktivnější večer (po západu
slunce) než ráno (před východem slunce). Díky posunu je
denní světlo k dispozici déle po dobu běžné denní aktivity
člověka, a tudíž je o to snížena potřeba svítit světlem
pokračování na str. 7
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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
8:00 - 14:00 hodin
Úterý
8:00 - 14:00 hodin
Středa
13:00 - 19:00 hodin
Čtvrtek
8:00 - 14:00 hodin
Pátek
8:00 - 12:00 hodin
V době nepřítomnosti lze sjednat schůzku na tel. 724 137 891.
Telefonní číslo na obecní úřad: 516 467 244.
 Nová hasičská zbrojnice
Tak se naši hasiči dočkali. Dne 31. ledna
2018 byl stavebním úřadem vydán kolaudační
souhlas se stavbou. Začátkem února proběhlo
finanční vypořádání dotací na stavbu
s Jihomoravským krajem a Generálním ředitelstvím
hasičského sboru.
V současné době jsou hasiči přestěhováni
do nových prostor. Tím uvolnili prostory obecnímu
úřadu, do nichž se přestěhovala obecní technika, která byla dosud na různých místech. V nových
prostorech hasičky najde místo i spolek Sbor dobrovolných hasičů. Sociální zařízení této budovy
bude sloužit také sportovní veřejnosti při různých sportovních a kulturních akcích.
Začátkem dubna bude položena ještě asfaltová vrstva balené na točně a dojde k úpravě zeleně
kolem budovy.
Samozřejmě předpokládáme slavnostní uvedení hasičky do provozu, na něž pozveme
širokou veřejnost. Jen počkáme na příjemné počasí.
Dále bychom chtěli informovat, že budova zbrojnice je monitorovaná kamerovým
systémem s dosahem na sběrný dvůr a obě sportovní hřiště z důvodu zabezpečení proti zlodějům a
vandalům.
 Výstavba nových rodinných domků "Melkov II "
Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání dne 26. 2. 2018 schválilo smlouvy se zhotovitelem
inženýrských sítí pro 21 nových rodinných domů v lokalitě k Melkovu, s firmou VHS Brno, a.s.
Termín dokončení je nejpozději do listopadu 2018. Přeparcelace stavebních pozemků by mohla
proběhnout do konce dubna a poté může začít prodej parcel. Zastupitelstvo se dohodlo na prodejní
ceně 250 Kč/m2. Žadatelům budou přidělovány pozemky podle kritérií, která budou včas zveřejněna
a žadatelé o nich budou informováni. Výstavba bude realizována ve dvou etapách. Nová ulice je opět
koncipována jako obytná zóna, ne jako prostá ulice. Chceme, aby to bylo bydlení hodné 21. století.
Jak budou domky orientovány, jaké střechy a jak povede uliční čára, to určuje naše zastavovací
studie.
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 Ochrana osobních údajů
GDPR - zkratka, na kterou v posledních dnech narazíte všude. Jde o zkratku anglických slov
General Data Protection Regulation, znamenající Všeobecný předpis ochrany dat, tedy jakési
instrukce k ochraně osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů. Má za cíl
zajistit vyšší ochranu dat fyzických osob, což je základním právem každého člověka, a dotkne se
každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Jde o nařízení Evropského parlamentu
z r. 2016, které nahradí naše stávající zákony, a začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018.
A pak se opravdu všude setkáme s jeho účinky.
Osobním údajem je jakýkoli údaj o osobě, kterou může správce nebo kdokoli jiný přímo nebo
nepřímo ztotožnit. Tedy osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, identifikační číslo (datum narození-rodné číslo),
lokační údaje (adresa), síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (rasa,
barva pleti, povolání, výrazné poznávací znamení, postižení či nemoc,….)
Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory
osobních údajů, které je prováděno pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění,
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Nařízení se vztahuje na zpracování
osobních údajů prováděné alespoň částečně automatizovaně (např. uložení na CD nebo na cloud)
nebo na neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou nebo mají být součástí kartotéky či
evidence (např. papírová zdravotní karta v kartotéce lékaře a její součásti, nebo úřední spis a jeho
části, ale nikoli např. lístek s telefonním číslem a jménem svědka nehody nebo s SPZ vozidla, který
nebude zařazen do žádné evidence).
Pravidla ochrany osobních údajů se dotýkají kteréhokoli subjektu, který zpracovává osobní
údaje způsoby, na něž se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Nařízení tyto subjekty
rozděluje na správce osobních údajů a zpracovatele. Správcem je fyzická nebo právnická osoba,
orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely
a prostředky zpracování osobních údajů. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán
veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (jeho činnost je
tedy odvozená od smlouvy s konkrétním správcem).
Tolik obecné informace. Ustanovení GDPR se však týkají i naší obce. Obecní úřad musí
samozřejmě zabezpečit všechny vaše osobní údaje, na našich webových stránkách najdete, co se
zpracovává za data. Bohužel v malé obci je dodržení anonymity složitější.
Změny jste s novým rokem již jistě zaznamenali. Tím nejzřetelnějším je absence
rozhlasového přání k významným životním jubileím, protože pak lze jednoduše identifikovat danou
osobu. A pravděpodobně nenajdete ani společenskou rubriku v našich novinách.
Chápeme, že mnohým tyto informace chybí. Ještě proto zvážíme možnost zveřejňování
některých zajímavých informací s potvrzeným souhlasem dotčených spoluobčanů.
/bš/
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 Nové webové stránky
www.okrouhla.cz - jsou již v provozu. Stále se ještě dolaďují, ale již nyní na nich najdete
množství důležitých informací i zajímavostí. Hned na hlavní stránce najdete aktuální úřední desku
a hlášení místního rozhlasu, důležité zprávy a základní informace, nechybí samozřejmě fotogalerie
z konaných akcí i kalendář plánovaných akcí, který budeme pravidelně aktualizovat.
Rychlými odkazy se dostanete na povinné informace z úřadu, obecní knihovnu, hasiče
i sportovní oddíl AC Okrouhlá, a také k archivu našich novin. Velmi důležitým odkazem v pravém
sloupci webových stránek je nová služba pro občany. Byla spuštěna mobilní aplikace „V Obraze“
pro majitele chytrých telefonů, díky níž můžete být ihned informováni, co nového na stránkách
přibylo…. Instalací vás provede aplikace a je velmi jednoduchá.
Hlášení místního rozhlasu se však bude i nadále zasílat do vašich e-mailových schránek, aby
byla zaručena informovanost o důležitých věcech. Ne všichni máte přístup k mobilní aplikaci nebo
k internetu. Kdo máte ještě zájem o tuto službu, nahlaste svoji e-mailovou adresu na OÚ.
Vzhledem k tomu, že nyní můžeme vzhled a rubriky webových stránek částečně upravovat
sami, budeme rádi za vaše náměty na úpravy a vylepšení.
 Poplatky
Připomínáme, že do konce měsíce března je nutno zaplatit poplatky za svoz odpadu
a ze psů. Poplatky jsou i pro letošní rok ve stejné výši jako vloni, tj. 500,- Kč za každou osobu
s trvalým pobytem v naší obci a za jednu stavbu soužící k individuální rekreaci. Poplatek ze psů se
platí ze psů starších 3 měsíců. Každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt v naší obci, zaplatí
za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč. Výjimky jsou uvedeny
v obecních vyhláškách. Pokud jste poplatky ještě nezaplatili, udělejte tak neprodleně osobně na OÚ
nebo převodem na účet obce č. 15627631/0100, VS = číslo popisné domu (do zprávy pro příjemce
případně uvést jméno a příjmení).
 Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr bude letos otevřen vždy v čase 9 - 11 hodin o sobotách 7.4, 5.5, 2.6, 7.7, 4.8, 1.9,
6.10 a 3.11.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne opět na jaře a na podzim. Jarní termín bude v sobotu
21. dubna 2018 od 8 do 8,30 hodin.
Sběr odpadu organizovaný SDH proběhne v sobotu 7. dubna 2018. Tento den bude také
probíhat v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko naše místní akce Ukliďme Okrouhlou
organizovaná spolkem VOKO.
 Parkování u obchodu
Prosíme občany, aby přes den u obchodu parkovali tak, aby vždy zůstala volná alespoň
2 místa pro zákazníky obchodu. Děkujeme.
/bš/
Změna času ze zimního na letní proběhne v neděli 25. března 2018, kdy si ručičky hodin
posuneme ze 2:00 na 3:00 h, tedy vyspíme se o hodinu méně.
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Výzva
V posledních letech se naše obec velmi proměnila. Nejen novou výstavbou, ale také
rekonstrukcemi a modernizací starších domů. A tím se celý vzhled úplně změnil. Mladším
to možná až tak nepřijde, ale co mají říkat pamětníci starých dobrých časů? Ještě jich je mezi
námi spousta! A jak jsme zjistili, najde se u Vás mnoho starých fotografií naší obce, které
zachycují i pohledy dávno ztracené.
Proto nás napadlo uspořádat výstavu fotografií, které by mladším generacím
ukázaly, jak se zde dříve žilo. Proto Vás prosíme o zapůjčení těchto vašich pokladů
k sestavení výstavy. Pokud to kvalita fotografií umožní, tak s Vaším svolením pořídíme jen
jejich kopie, aby se Vám originály neztratily nebo neznehodnotily. A za bližší informace
k obrázkům budeme také velmi vděční.
Pokud máte zájem v naší snaze pomoci, dejte nám vědět - na email novin
okrouhleckylist@seznam.cz, paní Mileně Tiché v č.p.58 nebo panu Luboši Horákovi ml.
v č.p. 189 nebo na OÚ.
/mmt/
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Přehled akcí u nás
sobota

7.4.

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

sobota

7.4.

Ukliďme Svět - Ukliďme Česko - Ukliďme Okrouhlou
pořádá spolek VOKO - v 9 hodin sraz u Zvonice (s sebou vhodný oděv a pití,
rukavice a pytle na odpad obdržíte), v případě nepříznivého počasí bude oznámena
změna termínu

sobota

7.4.

O pohár SENÁTORKY 2018 „Memoriál Josefa Rybára“ od 16 hodin
AC Okrouhlá - HASIČI Malá Roudka

neděle

8.4.

Dětský karneval v kulturním domě ve spolupráci s OÚ a s hudební skupinou
Melody. Začátek ve 14 hodin.

sobota

21.4.

Sběr nebezpečného odpadu. 8 - 8,30 hodin.

neděle

22.4.

od 14 hodin - Výstava modelů ze stavebnice Lego a dílničky pro děti - 4. ročník
úspěšné akce letos s doplňkovým programem pořádá spolek VOKO v KD
Okrouhlá

pondělí 30. 4.

tradiční „Slet čarodějnic“ pro veřejnost a pro děti z MŠ a jejich rodiče
ve spolupráci s AC Okrouhlá - dopolední rej v kostýmech v MŠ, odpolední průvod
s rodiči na hřiště za KD, opékání párků a soutěž O nejoriginálnější čarodějnický
klobouk

sobota

2.6.

tradiční zájezd pro seniory a ostatní občany. Cíl zájezdu nebyl ještě přesně
stanoven, budete ale včas informováni. Odjezd pravděpodobně v 7 hodin
z autobusové zastávky U kapličky a návrat v 18 - 19 hodin.

neděle

3.6.

Dětský den

neděle

24. 6.

Memoriál B. Andrlíka na Výletišti u Pazderny

sobota

28. 7.

od 9 hodin - Běh okolo Sněhuláka

sobota

25.8.

MTB XCO Okrouhlá - místní závod Poháru Drahanské vrchoviny. Změna
termínu vyhrazena.
/mmt/
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pokračování ze str. 1

umělým. Toto přizpůsobení má pozitivní vliv i na psychiku člověka a jeho biologický rytmus, ovšem
samotný proces posunu času se projevuje negativně.
Princip podobný letnímu času se asi poprvé objevil roku 1784 v dopise Benjamina
Franklina vydavatelům časopisu Journal of Paris. Dopis však byl míněn ironicky, Franklin
nenavrhoval zavedení letního času, ale naváděl lidi, aby vstávali i chodili spát dříve, čímž by lépe
využili denní světlo. První vážně míněný návrh na zavedení letního času učinil londýnský stavitel
William Willett roku 1907 ve své eseji The Waste of Daylight. Ačkoli se mu podařilo přesvědčit i
jednoho z britských poslanců, návrh se nepodařilo prosadit.
V praxi byl letní čas poprvé zaveden za první světové války v roce 1916 a to hned v řadě
evropských zemí. Jako první zřejmě letní čas zavedlo Německo od 30. dubna do 1. října 1916
a Rakousko-Uhersko, jehož součástí tehdy byly i české země. Tento letní čas se v obou říších
uplatňoval až do roku 1918. Také Velká Británie si upravila hodinky a letní čas zde ve třetím
válečném roce fungoval mezi 21. květnem a 1. říjnem 1916. Dále pak ve Švédsku od 15. května 1916
do 30. září téhož roku, ale v dalších letech v něm už nepokračovalo.
Dne 19. března 1918 byla v USA zákonem zavedena časová pásma (tehdy již používaná na
železnici), se kterými bylo zavedeno i používání letního času (počínaje 31. březnem) po zbytek
1. světové války. Letní čas platil v letech 1918 a 1919, byl však natolik nepopulární, že tento zákon
byl poté zrušen.
V Rusku byl letní čas poprvé zaveden v roce 1917, v některých obdobích ve 20. letech byla
hodinová ručička posunuta o dvě nebo dokonce i o tři hodiny dopředu. Těžko tedy říct, jestli to byl
čas letní nebo spíše upravený. Po několikaleté přestávce byl v SSSR znovu čas změněn v roce 1930
a lišil se od pásmového času o jednu hodinu, tedy jakoby letní čas platil po celý rok. Stejnou věc
v současnosti praktikují Francie a Španělsko, které by zeměpisně patřily do stejného časového pásma
jako Velká Británie. Za 2. světové války v letech 1943 a 1944 byl k tomuto posunutému času ještě
zaveden další letní posun o jednu hodinu, čímž se hodinky dostaly o dvě hodiny napřed vůči
časovému pásmu. V únoru 2011 schválil prezident Dmitrij Medveděv zrušení standardního času
a zavedení letního času celoročně. Naposledy se v Rusku posunul čas na letní 27. března 2011
o hodinu dopředu. Stejný krok ohlásilo i Bělorusko a Ukrajina v roce 2011 a Arménie v r. 2012.
Pro nesouhlas veřejnosti byl ale znovu zaveden standardní zimní čas při podzimní změně času v roce
2014.
Letní čas byl v českých zemích znovu zaveden v důsledku úsporných opatření za druhé světové
války. V Protektorátu Čechy a Morava fungoval nepřetržitě (!) od 1. dubna 1940 až do 4. října 1942,
dále pak v letních měsících let 1943-1949. Na přelomu roku 1946 (1. prosince 1946 - 23. února 1947)
byl zaveden také tzv. zimní čas, kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu - tento opačný posun je
zřejmě světovým unikátem. Příslušné vládní nařízení bylo vydáno 27. listopadu, tedy čtyři dny před
změnou.
Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Po několika letech se
ustálilo pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový víkend (v noci ze soboty
na neděli) a končil poslední zářijový víkend. Od roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší - trvá až
do posledního víkendu v říjnu, čímž je letní čas zaveden po větší část roku než čas pásmový. Tato
změna byla provedena v celé Evropské unii, takže se jí přizpůsobilo i Česko. Poslední neděli v březnu
po 01:59:59 SEČ (středoevropského času) následuje 03:00:00 SELČ (středoevropského letního
času) a v říjnu se po 02:59:59 SELČ hodiny posunou na 02:00:00 SEČ.
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Letní čas je pochopitelně záležitostí zemí mírného pásu. V tropickém pásu se délka dne
v létě od délky zimního dne neliší natolik, aby mělo zavedení letního času smysl. Obdobně
v polárních oblastech, kde polární noc trvá až půl roku, nemá samozřejmě letní čas smysl. Ve všech
státech Evropy s výjimkou Islandu, Ruska, Běloruska, části Grónska a norských ostrovů Jan Mayen
a Špicberky se letní čas používá.
V USA a Kanadě letní čas začíná dříve a končí později než v EU, druhou nedělí v březnu,
resp. první nedělí v listopadu. Některé části jejích území však letní čas nepoužívají. Státy na jižní
polokouli mají léto v době, kdy je na severní polokouli zima, tudíž i letní čas tam oproti severní
polokouli platí v opačné části roku; proto časový posun mezi Českem a např. Chile může být podle
aktuálního data buď 4, 5, nebo 6 hodin.
Letní čas se v muslimských zemích zpožďuje tradiční ramadánovou večeři, protože slunce
podle letního času zapadá později. Proto se v měsíci Ramadánu od něj v některých zemích dočasně
upouští nebo je to jeden z důvodů, proč se vůbec nezavádí. Naproti tomu v Íránu letní čas trvá i
v tomto období. V Indonézii a většině afrických zemí naopak k posunu času nikdy ani nepřistoupili.
Argumentů pro i proti je hned několik. Pro zavádění letního času jsou především již dříve
uvedené energetické úspory. Občas se také argumentuje tím, že se poněkud zmírňují některé
energetické špičky. Ovšem denní biologický rytmus člověka ovlivňuje sluneční záření. Proto ranní
vstávání v čas neodpovídající slunečnímu úsvitu může způsobovat zdravotní potíže. Kritici letního
času ho považují za zcela nepřirozený a umělý. Člověk se řídí vnitřními biologickými hodinami,
které si obtížně zvykají na změnu času. Jde však pouze o cirkadiánní rytmus, který běžně umožňuje
přizpůsobení (například tzv. časový posun, kdy se mění časové pásmo) a například odkládání začátku
vyučování nehraje roli. Údajně je po změně času o něco více srdečních záchvatů. Většina
uznávaných energetiků také tvrdí, že spotřeba energie se posunem času téměř nemění nebo že
energetické úspory jsou diskutabilní. Podle měření zaměstnanců Pražské energetiky je úspora
elektrické energie pouze v období okolo rovnodennosti v rozsahu jednoho procenta, v letních
měsících nemá letní čas na spotřebu elektrické energie v podstatě žádný vliv, protože přirozené
osvětlení je i tak dost dlouhé a prodloužení letního času do října znamenalo v porovnání
s předchozími roky ztrátu, protože ztráty za říjen se vyrovnají úsporám za září. Rakouský svaz
podnikatelů v energetice uvádí, že zavedení letního času již několik let nepřináší energetické úspory,
ale naopak vede ke zvýšené spotřebě pohonných hmot, neboť Rakušané jezdí svými auty
do pozdějších večerních hodin. Také veškeré venkovní aktivity (pracovní i odpočinkové) lze
provozovat déle vzhledem k oficiálnímu času. V roce 2008 vznikla studie využívající legislativní
změny týkající se letního času v americkém státu Indiana k výpočtu účinku letního času; podle této
studie způsobuje letní čas celkové zvýšení energetických nákladů o asi 1 %, neboť úspory energie
potřebné na osvětlení jsou převáženy zvýšenou spotřebou energií na topení a klimatizaci.
Častý argument odpůrců je, že časový posun mnoha lidem působí zdravotní potíže. Mezi
nepříznivé následky letního času podle těchto kritiků patří i zvýšené množství dopravních nehod
ve dnech po přechodu na letní čas či zpět a podobně. Přechod na standardní pásmový čas také
způsobuje absurdní situace, kdy konkrétní událost může podle časových údajů vypadat, jako by
skončila dříve, než začala. Proti vystupuje i bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová,
známá výzkumem biorytmů. Podle ní by měla změna času přijít později. „Když se letní čas zaváděl,
trval od května do září. A to má logiku,“
Pro zrušení používání letního času v EU již vznikla iniciativa „Pouze jeden čas“ (For Only
One Time); pro možnost předložení návrhu ve formě evropské občanské iniciativy by ale
8
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potřebovala nashromáždit milion podpisů občanů EU, z toho aspoň 16 500 v Česku. Skupina
europoslanců 8. února 2018 schválila rezoluci, která má přimět Evropskou komisi, aby střídání času
zrušila v celé Unii. Někteří lidé místo dvou změn času každý rok navrhují přejít na „letní čas“
celoročně, tedy prohlášení letního času jako nového standardního času s tím, že by se v průběhu roku
již nijak neposunoval, tzn. trvale přijmout sousední časové pásmo. Tato myšlenka se objevuje hlavně
ve Velké Británii, pro kterou by to znamenalo přechod na SEČ, tzn. sjednocení časového pásma s
většinou Evropy. Taková změna však není nic jednoduchého, musela by se zajistit synchronizace
všech mezinárodně fungujících systémů od jízdních řádů, přes energetickou soustavu až
po počítačové sítě.
Zrušení letního času tedy přichází v úvahu, ovšem přeřizování hodinek nás ještě pár let
čeká. Platí totiž nařízení z r. 2016 následující směrnici Evropské unie, podle kterého bude letní čas
zaveden i v následujících pěti letech. Další šance na změnu je tedy v roce 2021.
Moudrá slova vyřkl i zatím neznámý autor Miroslav Ilgner: „Život je to, co z něj uděláme“
a „Jsme tu jen na omezenou dobu. Je na Vás jak ten čas prožijete“.
/mmt/

Z dění v naší MŠ
V mateřské škole se do konce školního roku uskuteční ještě tyto akce:
22. 3. Puntíkovaný den
3. 4.
Divadlo Úsměv s pohádkou Jaro s čápem - setkání v MŠ Kořenec
5. 4.
Hodonínské maňáskové divadlo - pohádka Polepšená vrána - v MŠ Okrouhlá
8. 4.
Dětský karneval v kulturním domě ve spolupráci s OÚ a s hudební skupinou Melody ve 14 hodin
30. 4. Slet čarodějnic - tradiční akce pro děti z MŠ a jejich rodiče a pro veřejnost ve spolupráci s
AC Okrouhlá - dopolední rej v kostýmech v MŠ, odpolední průvod s rodiči na hřiště za KD,
opékání párků a soutěž O nejoriginálnější čarodějnický klobouk
11. 5.
Zápis dětí do MŠ, rodiče budou včas upozorněni letáčky v MŠ, v obchodě i na vývěsce obce
17. 5. Slavíme s maminkou - příprava slavnostního odpoledne, vystoupení dětí, pohoštění a
dárečky pro maminky
24. 5. Motýlkový den
9. 6.
Společný výlet rodičů a dětí do ZOO
22. 6. Rozloučení s předškoláky s divadlem Úsměv - pohádka O Budulínkovi, pasování školáků a
předávání dárečků
Začátkem měsíce června proběhne Dětský den s HZS JMK Brno na školní zahradě, přesný
termín není ještě stanoven.
V MŠ i nadále probíhá logopedická péče.
V letošním roce bude v MŠ provoz o hlavních prázdninách v době od 2.7. do 13.7. 2018.
Zápis dětí do 1. třídy - 5. 4. 2018 do ZŠ a MŠ Benešov
- 3. 4. 2018 do ZŠ Boskovice
Okrouhlecký list 1&2/2018
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Letošek nebude jiný, jdeme do toho!!! A snad ne sami!!!
Hromada sesbíraného odpadu v minulých letech nám byla výzvou a
motivací. Proto jsme se opět zapojili do celorepublikové akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko a hlavně Ukliďme Okrouhlou!
Spolek VOKO ve spolupráci s dobrovolnickou organizací Ukliďme svět, ukliďme Česko
a ve spolupráci s obcí Okrouhlá zajišťuje pracovní rukavice, odpadkové pytle různé velikosti, svoz
a uložení odpadu. Přihlásit se můžete také na http://www.uklidmecesko.cz/event/16317.
Neváhejte a připojte se k nám. V sobotu 7. dubna v čase od 9 do 12 hodin. Sraz u zvonice!
Budeme se na Vás všechny těšit. Na každého účastníka bude po skončení akce čekat odměna.
V případě nepříznivého počasí bude oznámena změna termínu.
Výstava modelů ze stavebnice Lego
Letošní 4. ročník výstavy bude tak trošku jiný. Rozhodli
jsme se, že nedělní akci oživíme i aktivní částí, byť se nebude týkat
stavebnice Lego. Výstava bude totiž doplněna o tvořivé dílničky zažehlovací korálky, gumičky, výrobky z papíru apod. - a výstavu
výrobků z výše jmenovaného.
To však neznamená, že bychom zrušili např. testování
modelů na dálkové ovládání nebo soutěž o nejlíbivější model, ale
bude skvělé, když uvidíme, popřípadě i vyzkoušíme něco nového.
Určitě budeme rádi, když vystavíte jak své modely
ze stavebnice Lego, tak i zajímavé výtvory z gumiček, papíru, atd.
Ozvěte se do 19. 4. 2017 na tel.: 606 299 337 nebo
na mailovou adresu: spolekvoko@centrum.cz a rezervujte si
vystavovací prostor.
Výstava se bude konat v neděli 22. dubna od 14 hodin v Kulturním domě Okrouhlá.
Malé ohlédnutí za již uskutečněnými akcemi, které jsme pořádali
Jednou z nich byl Pohádkový les
s podtitulem Z pohádky do pohádky.
Putování se zúčastnilo více než 330
lidí. Zvolili jsme zcela odlišnou trasu
a namísto zaběhlého okruhu kolem Výletiště
se začínalo v nové ulici u Melkova a kolem
Kudlinky se pokračovalo až do kulturního
domu, který jsme pojali jako královský bál.
Na startu se děti a dospělí setkali
s rádci Iks a Ypsilon ze Šíleně smutné
princezny, přes peklo vedla cesta k Ferdovi
10
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Mravenci. Dále pak následovala Sněhurka se zlou čarodějnicí, včelí medvídci, Dlouhý, Široký a
Bystrozraký, Krteček se svými přáteli, Mach a Šebestová a nakonec Rumcajs s Mankou a Cipískem.
U vchodu na bál vítal návštěvníky preceptor se šášem. A na sále pak královská rodina s dvořany.
Komu byla dlouhá chvíle, mohl navštívit náš šenk s občerstvením a pro děti bylo připraveno
malování na obličej.
Kulturní dům praskal ve švech, protože všichni čekali na toho, kdo princezně Elze obuje
ztracený střevíček a odnese si za něj sladkou odměnu. Ani po odměnění výherce se však lidé
nerozprchli a strávili na královském bále příjemný večer.
A na konec roku 2017 jsme připravili ještě
jednu akci. A to I. derniéru divadelní hry Dobytí
severního pólu. Na rozdíl od jarní velké generálky
jsme představení zvládli zcela ve vlastní režii,
s vlastním vybavením (novou divadelní osvětlovací
technikou) a také s profesionálními kamerami
a kameramany, kteří náš výkon navždy zachytili.
A občerstvení o přestávce Vám, myslím, také přišlo
vhod.
Samotné představení se povedlo na výbornou,
návštěvnost byla opět nad očekávání (přes 200 lidí). To
nás samozřejmě povzbudilo do další práce. Však už
jsme také začali ... Ale to bych předbíhal!
/sh/

Společenství Archa
Plánované akce společenství dětí a rodičů na tento rok:
25.3. v 10 hodin - Květná neděle v kostele na Benešově - Archa účinkuje při mši svaté, hrané
pašije a písničky
14.4. ve 14 hodin - soutěž "Archa má talent" v klubovně hasičky na Benešově - odpoledne s hrami,
diskotékou a soutěžemi
20.5. v 10 hodin - Archa zpívá na 1. sv. přijímání dětí z farnosti Benešov v místním kostele
25.5. od 18 hodin - Archa účinkuje na Noci kostelů na Benešově (www.nockostelu.cz)
22.6. - 24.6. - víkend Archy plný her a dobrodružství - tentokrát se koná na faře v Bedřichově
u Lysic (www.farabedrichov.mtw.cz)
8.9. od 8 hodin - podzimní výlet Archy do skláren v Úsobrně, potom společný program
na Kořenci, zakončený opékáním párků a zpěvem u ohně za muzeem na Kořenci
16. 9. v 10 hodin - Archa účinkuje na poutní mši svaté na Benešově
6.10. od 14 hodin - farní drakiáda, tentokrát na Okrouhlé
4.11. v 10 hodin - Archa zpívá při mši svaté v kostele na Benešově
2.12. v 10 hodin - Archa zpívá se sv. Mikulášem v kostele na Benešově
29.12. od 16 hodin - Betlémské putování s Marií a Josefem a Archou po Benešově
Okrouhlecký list 1&2/2018
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Zprávy od hasičů
Požár hospodářských budov zaměstnal hasiče na Boskovicku
Požár tří hospodářských budov 29. prosince 2017 v Šebetově zaměstnal 11 jednotek hasičů.
Operační důstojník vyhlásil III. st. požárního poplachu.
Informaci o požáru stodoly v Šebetově na Boskovicku přijalo operační středisko hasičů
krátce po 14. hodině. Po příjezdu prvních jednotek na místo si velitel zásahu vyžádal vyhlášení
druhého a posléze i třetího stupně požárního poplachu. Oheň hasiči dostali pod kontrolu osmi
vodními proudy krátce po 15. hodině. Při požáru se nikdo nezranil. Průjezd obcí byl po dobu zásahu
omezen. Jednotky se začaly po 17. hodině vracet na své základny.
Naše jednotka vyjela k požáru se dvěmi zásahovými vozidly, které byly obsazeny 7 hasiči.
Dva hasiči zůstali na základně pro případný následný výjezd týlovým vozíkem a nebo pro zásah
s autonomním externím defibrilátorem.
Okrouhlečtí hasiči v dýchací technice rozebírali na místě požárem zasažené střešní
konstrukce, vyskladňovali na půdách uložené seno a dohašovali skrytá ohniska požáru.
/imt/

Sport
Rozpis fotbalových utkání na jaro 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kolo - sobota 14. dubna, 16 hod
kolo - sobota 21. dubna, 16 hod
kolo - sobota 28. dubna, 16 hod
kolo - sobota 5. května, 17 hod
kolo - sobota 12. května, 17 hod
kolo - sobota 19. května, 17 hod
kolo - neděle 27. května, 10 hod
kolo - sobota 2. června, 17 hod
kolo - sobota 9. června, 17 hod
kolo - sobota 16. června,17 hod
kolo - sobota 30. června, 17 hod

AC Okrouhlá - FK Rudná
AC Okrouhlá - KANAP Karolín
FC SAMPDORIA Poříčí - AC Okrouhlá
AC Okrouhlá - AJETO Adamov
DKS KOPEČEK Rájec - AC Okrouhlá
AC Okrouhlá - FC Světlá
FC DYNAMO Čížovky - AC Okrouhlá
AC Okrouhlá - KMK Újezd u Kunštátu
FC Rašov - AC Okrouhlá
AC Okrouhlá - FC Šebetov
AC Kozárov - AC Okrouhlá

O pohár SENÁTORKY 2018 „Memoriál Josefa Rybára“
Sobota 7. dubna 2018, 16 hodin AC Okrouhlá - HASIČI Malá Roudka
12
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Pohár Drahanské vrchoviny
Termíny závodů pro letošní sezónu:
19.5. MTB XCO Benešov - „Spa - Francorschamps“ (včetně závodu štafet)
9.6. MTB XCO Kořenec
23.6. MTB XCO Protivanov (včetně závodu štafet)
fet))
7.7. MTB XCO Valchov „Monaco - Monte Carlo“ (včetně závodu štafet)
14.7. MTB XCO Žďárná
11.8. MTB XCO Buková
25.8. MTB XCO Okrouhlá - „Monza“ (včetně závodu štafet)
8.9. MTB XCO Velenov
15.9. MTB XCO Knínice - „Val di Sole“
22.9. MTB XCO Boskovice (včetně závodu štafet)
29.9. MTB XCO Nové Měto na Moravě - „Vysočina Aréna“ - finále
MTB Superior „Vrchovina“ zeštíhlela oproti loňsku o čtyři závody: chybí MTB časovka
do vrchu „Valchovský Kameňák“ i MTB maraton „Vlchovský Drtič“ (ten se ale uskuteční, jen
nebude součástí MTB „Vrchoviny“ - viz níže), chybí Spešov a také Březová nad Svitavou bude letos
„pauzírovat“, stejně jako Bořitov. Naopak poslední zářijovou sobotu přibude finálový závod
v „Mekkce“ českého bikingu - ve „Vysočina aréně“ v Novém Městě na Moravě!
MTB maratony, které nejsou součástí MTB Superior „Vrchoviny“ 2018:
4.8. MTB XCM „Valchovský Drtič“ - Valchov
19.8. MTB XCM „Boskovická Dřina“ - Boskovice
1.9. MTB XCM „Blanenský Golem“ - Blansko
Sportovní akce v okolí
14.4. 6 - 15 hodin - Pochod Okolo Benešova a k památníku letců
Registrace a plánky tras budou k dispozici na startu u Restaurace Morava. Bohaté občerstvení
zajištěno, v cíli pamětní list. Účast na vlastní nebezpečí, děti do 14 let v doprovodu dospělého.
1.5. v 9 - 19 hodin - Boskovické běhy a Turisté jdou s námi
Sportovní den pro celou rodinu. Start z Masarykova náměstí, Boskovice
4.5. - 6.5. - Jarní sraz velorexů - Suchý
Tradiční 22. sraz velorexů. Rezervace a ubytování na tel. 776 626 626.
5.5. - Pochod Melkovská 16
Pionýrská skupina Boskovice zve všechny kluky, holky, jejich rodiče i ostatní dospěláky na tradiční
pochod "MELKOVSKÁ ŠESTNÁCTKA" okolím Boskovic. Vybrat si můžete ze čtyř pěších tras: 5,
7, 16 nebo 25 km nebo dvou cyklotras: 19 a 30 km.
12.5. v 6 - 17 hodin - Pochod za sedmizubým hřebenem - pochod pro malé i velké v okolí Boskovic
17.6. - Cyklovýlet MASka jede 2018. Registrace účastníků na www.masboskovickoplus.cz
/mmt/
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Kultura a akce v Boskovicích a okolí
25.3.2018 v 13,30 - 17,30 hodin v Sokolovně na Benešově - Tradiční jarní výstava - najdete zde
výrobky s jarní tematikou z různých materiálů (keramika, pedig, papír, sláma, paličkování
i háčkování,...), zdobené kraslice i živá kuřátka, pro děti jsou připraveny dílničky, pletení pomlázky,
prodej drobné bižuterie, aj. Vstupné dobrovolné.
28.3.2018 v 16 hodin v Obchodním centru Kras Boskovice - divadelní představení pro nejmenší Malá medvědí pohádka (divadlo Zdeňka Ševčika Brno). Vstupné 60,- Kč/os, rezervace vstupenek
nutná na palecek-boskovice@centrum.
29.3.2018 v 17 hodin v Židovském obecním domě, Bílkova 7 - přednáška boskovického rodáka,
lodního kapitána Lubomíra Havelky na téma "Lodní doprava"- celoživotní zkušenosti z lodní
dopravy na řekách i na moři doprovázené zajímavými fotografiemi a videi.
6.4.2018 v 19 hodin v Kině Panorama - cestovatelská beseda Ladislava Zibury - Už nikdy pěšky
po Arménii a Gruzii. 25letý excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydává probádat
Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet, situace se mu však brzy vymkne
z nohou. Vstupné studenti a senioři 120 Kč / plné 150 Kč. Více na http://www.princladik.cz/.
8.4. 2018 v 19 hodin v Sokolovně Boskovice - koncert populární zpěvačky Dasha a Pajky Pajk
Quintet Dasha patří mezi naše nejobsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky, trvale spolupracuje
s Karlem Gottem a dalšími hvězdami naší popové scény. Ve svém Vstupné: I. pořadí: 490 Kč, II.
pořadí: 440 Kč, III. pořadí 390 Kč, balkón: 390 Kč. On-line rezervace míst platí vždy 3 dny.
11. 4. 2018 v 19 hodin v Zámeckém skleníku - Divadlo Háta uvádí Hvězdné manýry - povedená,
rychlá a bláznivá fraška. Odehrává se ve velice elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942. Má se
uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů a organizátoři se neobejdou
bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné
umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je
ubytovat, aby se nepotkaly? Režie: Roman Štolpa, hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/Adéla
Gondíková/Kamila Špráchalová, Vlasta Žehrová/Olga "Háta" Želenská, Filip Tomsa, Zbyšek
Pantůček/Martin Sobotka a další (v rámci divadelního předplatné).
13.4.2018 v 19 hodin v Městském kulturním středisku Letovice - divadelní představení s Hanou
Maciuchovou - Žena vlčí mák. Hra je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina
jejich vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané citové
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě
o deset let staršímu, než je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu mládí a povrchní, fyzické krásy,
kdy je věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk ještě žije a možná vás
překvapí jak! Vstupné v předprodeji 350,- Kč / na místě 400,- Kč. www.mks-letovice.cz.
15.4.2018 v 17 hodin v kině Panorama - záznam opery Lohengrin od Richarda Wagnera
Opera o 3 dějtsvích, zpíváno německy, české titulky, 215 minut, vstupné 200,-Kč
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15.4.2018 v 18 hodin v Sokolovně Boskovice - Ochotnické divadlo Boskovice: "Vražda sexem" komedie Joan Shirleyové v režii Jany Řezníčkové - skvěle napsaná anglická komedie o muži, jenž
nemůže najít sám sebe a jeho praktické ženě, na které je tím pádem zabezpečení domácnosti. Bernie
se rozhodl skončit se zaměstnáním a věnovat se umění, jehož jediným produktem je ale zatím pouze
nepovedený autoportrét. Jeho žena, lékařka Nikol, musí kvůli rekonstrukci přestěhovat svou
ordinaci domů. V domě žije i popletený a krátkozraký strýček, přijde sem hysterická pacientka,
postavy se musí vypořádat s mrtvolou, milenkou, z dosud klidného domu je hotový blázinec. Hrají:
Eva Štěpánková, Lubomír Slezák, Alice Fialová, Martin Kejík, Hana Doubková, Vlastimil Blaha,
Jana Řezníčková. Vstupné: 120 Kč na místě / 100 Kč v předprodeji
18.4.2018 v 19 hodin v Zámeckém skleníku - Vince Agwada Blues Band (USA/CZ)
Blues přímo z Chicaga! Vince Agwada (USA) je kytarista, zpěvák, skladatel a producent, který se
na americké bluesové scéně pohybuje více než čtvrt století. Vstupné: 220 Kč na místě / 180 Kč
v předprodeji / 90 Kč studenti.
19.4.2018 v 17 hodin v Židovském obecním domě v Boskovicích - přednáška "Hebrejská abeceda"
v rámci cyklu Židé v dějinách.
20.4.2018 v 18 hodin v Sokolovně Boskovice - Ochotnické divadlo Boskovice: "Vražda sexem".
Vstupné: 120 Kč na místě / 100 Kč v předprodeji
25.4.2018 v 19 hodin v Synagoze maior - Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek - Židovská hudba
pro dvě violoncella a klezmer. Vynikající mladá violoncellistka Dominika Weiss Hošková se
po návratu ze zahraničního studia v Jeruzalémě dnes řadí k nejvýraznějším osobnostem současné
české violoncellové školy, což dokázala i v řadě prestižních mezinárodních soutěží. Se svým otcem
a učitelem, renomovaným violoncellovým virtuózem a mnohaletým pedagogem pražské HAMU
doc. Jiřím Hoškem, také vystupuje doma i v zahraničí, přičemž s velikým ohlasem se setkávají
violoncellové kompozice židovských skladatelů 19. - 20. století. Program je sestaven z děl autorů,
z nichž většina měla být v době holokaustu vymazána ze světové hudební historie: Ernst Bloch, Jiří
Hošek, Max Ch. F. Bruch, David Popper. Doprovodný program: Úryvky z knihy Helgy Weissové
„Deník „1938-1945“ v režii Mgr. Věry Venerové přednesou studentky Gymnázia Boskovice.
Vstupné 150 Kč na místě/120 Kč v předprodeji.
26.4.2018 v 18 hodin v kině Panorama - přednáška Josefa Formánka - "Siberut a Dvě slova jako klíč"
- promítání, autorské čtení a povídání s cestovatelem, spisovatelem a reportérem, program bude
skutečně nabitý - diashow o tropickém deštném ostrově Siberut v Indonesii, filmový dokument
o mentawaiských šamanech na Siberutu, jejich způsobu léčení, komunikaci s duchy zemřelých
předků v transových tancích a jejich dalších prastarých rituálech, obřadech a mýtech, autorské čtení z
poslední knihy Dvě slova jako klíč - pasáže o umírání a mystériu samotné smrti, na závěr samozřejmě
diskuse s diváky a autogramiáda.
17.5.2018 v 17 hodin v Židovském obecním domě v Boskovicích - přednáška "Dějiny Židů
v Čechách a na Moravě od 10. stol. do současnosti" v rámci cyklu Židé v dějinách bude obohacena
besedou s pamětníkem.
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19.-20.5.2018 od 9 hodin v Zámeckém skleníku - Japonská zastavení - již 6. ročník výstavy bonsají
a suiseki (přírodní kameny) s prodejem bonsají, misek a pomůcek pro pěstování. Víkend japonské
kultury s ukázkami bojového umění Aikido, tematickými přednáškami, ukázkou tvarování bonsají
atd. Podrobný program se připravuje. Vstupné na oba dva dny: 80 Kč / 60 Kč senioři, studenti / děti do
15 let vstup zdarma
19.5. - 20.5.2018 v 10 - 17 hodin na Hradě Boskovice - Oživlý hrad Boskovice III
Rytířský turnaj na koních, šermířské pohádky a příběhy, střelnice, zbrojnice a rytířské ležení, škola
šermu. Vstupné: 85,-/ 55,- Kč
22.5.2018 v 18 hodin v Sokolovně Boskovice - To bude Šlágr - VESELÁ TROJKA Pavla Kršky.
Tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro široké vrstvy posluchačů. Doba ale rychle
plyne a tak i oni se dostali do důchodového věku a hudbu, kterou nyní hrají, tvoří pro všechny, kteří si
rádi poslechnou lidovou písničku. Jejich hlavní náplní je skládání vlastních písní s důrazem na pěkný
text.
1.6. - 27.6.2018 Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae
 3.6. v 17 hodin v Kině Panorama Boskovice - Leonard Bernstein o hudbě -Humor v hudbě koncerty pro mladé publikum - Čím může být hudba vtipná? To je otázka, kterou se dirigent
a skladatel Leonard Bernstein zabývá v jednom ze svých slavných koncertů pro mladé
publikum v Carnegie Hall., Za podpory Newyorské filharmonie ukazuje, že je snadnější
tuto otázku položit, než na ni odpovědět. Na příkladech z děl Mozarta, Gilberta a Sullivana,
Iberta, Gershwina nebo Haydna Bernstein nicméně demonstruje, že o humoru v hudbě
musíme vědět něco důležitého: jeho směšnost má hudební důvody. Ale pořád je to humor,
protože se zároveň cítíme dobře. A to je koneckonců poslání hudby. Cena vstupenky: 100 /
50 Kč.
 11.6. v 19,30 hodin na Zámku Lysice - koncert Smích & Evropa - hudební humor Milana
Kundery, Kniha smíchu a zapomnění - Pavel Steidl / kytara, Jan Vondráček / mluvené slovo.
Vstupné 250 Kč / 150 Kč.
 15.6. v 19,30 hodin na zámku v Rájci - Capucine Keller / soprán, Vis Musica, Dominique
Visse / kontratenor, umělecký vedoucí. Dominique Visse je kontratenor múzami líbaný.
Nejenže svým hlasem sahá až ke hvězdám, ale je zároveň i fascinujícím hercem. V komické
kantátě Matróna z Efezu, kterou její autor Nicolas Racot de Grandval nazýval tragédií k
smíchu, sám zosobní všech pět postav. V podobném duchu se ponesou i ostatní francouzské
komické perličky raného 18. století, ve kterých svůj smysl pro humor potvrdí i sopranistka
Capucine Keller. Zavřete-li při poslechu na chvilku oči, budete přesvědčeni, že je na jevišti
spousta zpěváků! Vstupné 300 Kč / 200 Kč
 19.6. v 19,30 hodin na:Zámku Lysice - koncert Šťastné tango - Gabriel Rivano /
bandoneon. Když řeknete melancholie, říkáte tango. Když řeknete tango, říkáte bandoneon.
Když řeknete bandoneon, říkáte Gabriel Rivano. Gabriel Rivano říká: šťastná melancholie!
Příběhem, který vypráví, ukazuje humornou stránku svého nástroje. Zazní „klaunský
kousek“ Egberta Gismontiho a tango evergreeny jako El Choclo… nebo Bizetova
Habanera? Na závěr příběhu hlavní hrdina (bandoneon) přijme skutečnost, že k životu patří
humor i drama. Vstupné: 250 Kč / 150 Kč.
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20.6. v 19,30 hodin v Zámeckém skleníku Boskovice - Igor Ardašev/ klavír - Diabelliho
variace - Ludwig van Beethoven: 33 variací na Diabelliho valčík op. 120. 33 variací
na Diabelliho valčík opus 120 Ludwiga van Beethovena je považováno za mistrovské dílo
pro sólový klavír, méně známá je okolnost, že se autor při komponování dobře bavil.
Zapomeňte na klišé o zasmušilém starém Beethovenovi, variace lze považovat za jeden
velký a velmi rafinovaný hudební vtip. Tato „satira na téma“ je horskou dráhou hudebního
vtipu, parodie a invence. Užijte si tu jízdu! Vstupné 200 Kč / 100 Kč.

Informace a on-line rezervace na www.kinoboskovice.cz, resp. www.kulturaboskovice.cz,
Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15 ( kino) - Eva Václavíková; tel. 516 45 35 44,
mobil:730 182 330; e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz; Ivo Legner; mobil:739 515 210;
e-mail: legner@boskovice.cz.
Středisko volného času vyhlašuje výtvarnou soutěž s libovolnou technikou pro všechny
věkové kategorie na téma "Den Země". Řádně označené práce mohou účastníci nosit od 9. do 13. 4.
2018 do SVČ. Nejzdařilejší práce budou vystaveny v SVČ od 20. 4. do 31. 5. 2018 u příležitosti Dne
Země.
Farmářské trhy proběhnou na Masarykově náměstí v Boskovicích v termínech: 12. 4., 10. 5., 7. 6. a
5. 7. vždy v 9 - 16 hodin
Arboretum Šmelcovna (www.smelcovna.cz)
15.3. - 15.4.2018 - Kvetoucí cibuloviny
15.4. - 15.5.2018 - Dny sakur
1. - 31.5.2018 - Kvetoucí rododendrony
27.5.2018 - Dětský den v Arboretu
Otevřeno pondělí - neděle 9 -16,30 hodin
Zámek Boskovice (www.zamekboskovice.cz)
1.- 2.4. 2018 - Velikonoční prohlídky
21.4. 2018 - koncert k výročí Yehudi Menhunina
1.5.2018 - Běh za sedmizubým hřebenem
24.5. 2018 v 19 hodin - koncert Karolíny Žmolíkové - koncert mladé talentované zpěvačky
za klavírního doprovodu renomované klavíristky doc. Šárky Králové. Repertoár koncertu je sestaven
tak, aby diváky přenesl do časů, kdy šlechta na zámcích muzicírovala pravidelně, a aby dotvořil
nádhernou romantickou atmosféru památkových objektů, čemuž odpovídají i kostýmy obou
umělkyň. Karolínu je stále častěji slyšet a vidět - třeba ve vysílání České televize, nebo ve vysílání
ČRo Plus, Rádia Classic aj. Je vítězkou písňové soutěže Bohuslava Martinů a v roce 2013 získala
třetí cenu v Duškově pěvecké soutěži. Šárka zase představuje kvalitu, prověřenou mnoha lety
koncertování a řadou úspěšných projektů. Vstupné 130 Kč na místě/100 Kč v předprodeji.
26.5.2018 - Boskovické zpěvobraní na nádvoří
27.5.2018 v 15 hodin- mimořádná prohlídka s hrabětem Hugem Mensdorff-Pouilly. Nutná rezervace
29. - 30.5.2018 - Dětské prohlídky
5.- 6.6.2018 - Dětské prohlídky
Okrouhlecký list 1&2/2018

okrouhleckylist@seznam.cz

17

10.6. 2018 - koncert mandolínového orchestru
12.- 13.6.2018 - Dětské prohlídky
15.6.2018 - Castle tour - koncert skupiny Pozdní sběr
Bližší informace a rezervace na tel. 516 452 241 nebo e-mailem na info@zamekboskovice.cz.
Westernové městečko Boskovice (www.westernove-mestecko.cz)
28. 4. 2018 v 10 hodin - Zahájení letní sezóny, můžete se těšit na premiéru nových představení.
Zahradnictví Ing. Koupý Doubravice nad Svitavou
20.4. - 22.4.2018 v 8 - 18 hodin - Jarní jarmark
- prodej tradičních českých výrobků
- doprovodný program s hudbou
- atrakce pro děti
- prohlídky Pštrosí farmy
- stánek s pštrosími specialitami
- ochutnávka smaženice z pštrosího vejce
- občerstvení
Zámek Letovice (www.zamekletovice.cz)
Burzy a prodejní trhy v letošním roce - 1.4., 6.5., 3.6. a 1.7., vždy v 8 - 12 hodin. Najdete zde
sběratelské kuriozity, starožitnosti, auto-moto, textil, řemesla, zvířectvo, aj. Bližší informace
o burzách na telefonu +420 728 880 298. Prohlídky od měsíce května denně v 9 - 18 hodin.
Zámek Lysice (www.zameklysice.cz)
24.3. - 29.4. 2018 - výstava obrazů Uměleckého spolku PARNAS Brno (otevřeno 10 -16 hodin, vstup
volný)
24.3. - 31.10.2018 - mezinárodní výstava amatérského naivního umění - Tvoření s radostí
a pro radost (otevřeno 10 -16 hodin)
1.- 2. 4. 2018 v 10 - 16 hodin - mimořádně otevřené zámecké zahradnictví s oranžerií. Vstupné 20 Kč.
15. 5. - 31. 10. 2018 - prohlídková trasa I. bude doplněna o zajímavé artefakty z cest diplomata
a korvetního kapitána Erwina Dubského, které ještě nebyly vystavovány (v rámci projektu Šlechta
českých zemí v evropské diplomacii). Vstupné 120 Kč / 80 Kč.
3.6.2018 - Kostýmované dětské prohlídky zámku. Program na nádvoří zámku. Vše bude upřesněno.
10.6.2018 v 10 a 15 hodin - odborné prohlídky zámecké zahrady a zahradnictví s fíkovnou
a oranžerií v češtině. Rezervace nutná na tel. čísle 516 472 235, vstup volný.
22.6.2018 - Křest knihy "Pozdravy z Tramtárie a cesta kolem světa v denících a fotografických
albech" - Erwin Dubský a cesta kolem světa na lodi Erzherzog Friedrich v letech 1874-1876. O tom
všem bude dlouho očekávaná kniha, přeložená z německy psaného originálního Erwinova rukopisu
námořního deníku. Proběhne v rámci projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii.
29.6.2018 od 20 hodin - Předpouťová zábava na nádvoří, Vstupné 100 Kč
30.6.2018 v 14 a 18 hodin - speciální prohlídky vedené kastelánkou, rezervace nutná na tel. č.
516472235, vstupné 140 Kč/100 Kč
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BLANSKO
19.- 20.5. 2018 - Velká pouť do Křtin
25.5.2018 v 20,30 hodin v zámeckém nádvoří Blansko - Open air divadelní představení „Rozmarný
večer“. Večer plný písní a scének ze slavné letní komedie českého klasika. Divadelní spolek Kašpar
hraje v Divadle v Celetné již devět let Vančurovo Rozmarné léto a po úspěchu této inscenace dopsal
i jeho svérázné doplnění pod názvem Rozmarný bonus. Dnes toto legendární představení dostává
konečně svoji zájezdovou podobu. Zazní všechny “rozmarné” písně (hudba Petr Malásek, texty
Kašpar) a dějem Vás provedeme tak mistrně, že se dobře pobavíte a děj Léta pochopíte. Slibujeme
svéráznou vančurovskou atmosféru, skvělou hudbu a příjemný večer.
Hrají a zpívají: Jan Potměšil, Jitka Nerudová, Tomáš Stolařík, Irena Kristeková, Jan Zadražil, Míla
Tichý, Eliška Boušková, Jakub Špalek, Zdeněk Dočekal. Vstupenky k prodeji na pokladně Muzea
Blansko od 6.3.2018, vstupné 290 Kč.
2.6. 2018 - Pohádková jeskyně Výpustek
13.6.- 17.6.2018 vždy v 18 hodin v jeskyních Blansko - Čarovné tóny Macochy 2018
21. ročník koncertů v kouzelném a komorním prostředí jeskyní Moravského krasu, doplněného
o světelnou animaci či iluminaci.

13. 6. v Sloupsko-šošůvské jeskyni Eliška - FELIX SLOVÁČEK - ČAU LÁSKO
Virtuózní hráč na saxofon, skladatel, dirigent a klarinetista. Filmové melodie, hity o lásce,
výběr skladeb od Beatles a další romantické melodie. Cena vstupenky 380 Kč.

14. 6. v Jeskyni Výpustek - CHVÍLE RADOSTI A POHODY - Hradišťan s Jiřím Pavlicou
Lidové tóny umocněné neobvyklým prostředím. Cena vstupenky: 620 Kč (sezení) / 520 Kč
(stání)

15. 6. v Jeskyni Výpustek - ČAROVNÉ TÓNY PODZEMÍ - Spiritual kvintet s Dagmar
Peckovou. Cena vstupenky: 620 Kč (sezení) / 520 Kč (stání)

16. 6. v Kateřínské jeskyni - MÁME RÁDI JAZZ A EVERGREENY - Jan Smigmátor
s Dashou. Hudební lahůdky T. Benneta, F. Sinatry i současné hudební scény. Vstupné 520 Kč

17. 6. u Punkevního jezírka na dně propasti Macocha - KONCERT PRO DESET STRUN Jaroslav Svěcený (housle) a Miloslav Klaus (kytara). Originální skladby od N. Paganiniho,
M.Giulianiho, aranžmá skladeb G. Furého, B. Smetany a filmová hudba J. Williamse. Vstupné
480 Kč
Předprodej již zahájen! Vstupenky můžete snad ještě zakoupit v blanenské informační
kanceláři, Rožmitálova 6, na tel.516 410 470 nebo online přes předprodejní systém Ticketart.
/mmt/
CLICKPARK V BOSKOVICÍCH
Od 1.1.2018 je v Boskovicích a v dalších městech na placených parkovištích
možno platit parkovné pomocí aplikace pro chytré telefony ClickPark.
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Fórky
Potká Roubitchek Silbersteina a ptá se:
„Copak jsou tak zasmušilej, Silberstein?“
„Jak nebejt zasmušilej, když se mi žení synátor...“
„Ale svatba přece není důvod ke smutku! A jakpak se nevěsta jmenuje?“
„Břetislav!“
„V tom případě jich, Silberstein, chápu, to moc židovský jméno néjni.“
Do školní budovy právě vešla paní, které z kabelky vykukovala láhev okeny.
Nejsem si jist, jestli to byla uklízečka, nebo vyhořelá učitelka co má před výplatou.
Sedí lord ve svém pokoji, hledí zamyšleně do plápolajícího krbu, popíjí svojí obvyklou
sklenku whisky, venku sněží a on čeká, až přijede jeho manželka s tchyní. Po chvíli
vstoupí do pokoje Jean: "Pane, zaslechl jsem rolničky - přijely saně."
„Obě, Jean?"
Nevadí mi, že musím občas přespat na gauči. Vlastně si to užívám, je to
jako táboření na divokém západě. Včetně té rozzuřené medvědice opodál.
Na pohovoru…
- „Kolik jazyků umíte?“
- „Tři.“
- „Jaké?“
- „Angličtinu, francouzštinu a ruštinu.“
- „Tak nám řekněte něco anglicky.“
- „Guten Tag.“
- „To je německy!“
- „Tak umím čtyři.“

Jaký je nejnelogičtější název filmu?
Nekonečný příběh 2.
Ráno mě probudila nehorázná zima. Původně jsem
si myslel, že mi přítelkyně opět sebrala peřinu.
Nakonec se ukázalo, že nemám žádnou přítelkyni a
že spím vožralej před barákem.

/sh/

Naše společenská kronika
Litujeme, ale z důvodu zavedení nového nařízení Evropského parlamentu
GDPR jsme byli nuceni tuto rubriku dočasně zrušit. Více informací naleznete
na str. 3 tohoto Listu.
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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