Okrouhlecký list
Informační čtvrtletník obce Okrouhlá

jarní speciál/2010

Motto :
„Nevyčítej životu, co ti nedal, uč se oceňovat to, co ti dal.“
Seneca

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává mimořádné číslo
Okrouhleckého listu, ve kterém bychom Vás především chtěli
informovat o připravovaných kulturních a společenských
akcích v nejbližší době.
Také zde naleznete stručné informace o připravované
rekonstrukci splaškové kanalizace, která započne letos a bude
následovat v dalších letech u nás i v okolních obcích.
Dále přinášíme pokračování ve výčtu významných mezníků vývoje naší obce:
- Budování inženýrských sítí pro novou zástavbu
- Rekonstrukce Kulturního domu
- Zbudování obecních bytů, rekonstrukce OÚ a Hasičské zbrojnice
- Výstavba obecního bytu u MŠ a rekonstrukce přístavby
- Rozšíření Hasičské zbrojnice u KD
- Rekonstrukce MŠ
- Výsadba 1 ha nového obecního lesa ve Svarkově
- Zřízení dětského hřiště u MŠ
- Zavedení bezdrátového rozhlasu na Melkov a do části obce
- 1. změna územního plánu rozvoje obce
- Zřízení Jednotky Požární Ochrany kategorie III/1 (JPOIII/1)
- Nový zabezpečovací systém OÚ a Hasičské zbrojnice
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny:
středa, pátek

19.00 - 21.00 hodin

Informace k plánované rekonstrukci splaškové kanalizace
Z důvodu netěsnosti stávajícího kanalizačního sběrače v naší obci, ale i v okolních
obcích, a dále z důvodu zastaralé technologie na čistírně odpadních vod ČOV pod
Hrádkovem, bude v následujícím období provedena rozsáhlá rekonstrukce splaškové
kanalizace. Dojde nejen k opravám dílčích úseků či výměně celých větví, ale následně bude
vybudována i nová ČOV.
V místech, kde byl kamerou zjištěn nevyhovující stav, tj. kanalizace nabírá balastní
vody či v několika případech jsou z RD svedeny do splaškové kanalizace i dešťové vody,
bude provedena výměna hlavního sběrače. V této souvislosti bude na náklady stavby
zabezpečeno i nové, odborně provedené napojení odpadu z jednotlivých domácností. Po
odkrytí místa stávajícího napojení prověří pracovníci stav domovní přípojky – pokud bude
přípojka ve vyhovujícím stavu, domácnost bude do nové kanalizace napojena. V opačném
případě (např. špatný materiál potrubí či napojení dešťových vod) bude nutno stav napravit
a teprve potom dojde k napojení.
Při plánovaných rekonstrukcích kanalizačního sběrače je v některých místech
navržena také výměna vodovodního řádu, aby se zamezilo častému křížení potrubí v dané
trase.
V neposlední řadě dojde i k přesunutí čerpací stanice splaškové kanalizace, která je
nyní těsně za obcí směrem k Melkovu, a to až za odbočku k Zemědělskému družstvu.
Přesný sled prací ještě není upřesněn, neboť stále probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby, ale předpokládá se, že práce mimo obce budou zahájeny již v letošním
roce a rekonstrukce v naší obci bude probíhat v roce 2011.
/ah/
Odpady

F
Každou první sobotu v měsíci bude od 9 do 10 hod. otevřena sběrna surovin.
F
Novou tříděnou komoditu - tetrapaky - můžete dávat do nového kontejneru za obchodem
F
1.6. proběhne opět sběr nebezpečného odpadu. Můžete přinést veškeré nefunkční
elektrospotřebiče v neporušeném stavu!, autobaterie, obaly od barev, baterie, nádoby od sprejů,
zahradní chemie, mazací oleje, ředidla a barvy, léky, kyseliny, lepidla, zářivky, pneumatiky, apod.
/mmt/
Knihovna
Každou středu 17,30 - 18,30 zajišťuje Paedr. Eva Tichá
/sh/
Informace pro občany
Své připomínky, dotazy a náměty pro naši zastupitelskou i redakční činnost nám můžete
zanechat na obecním úřadě nebo na e-mailové adrese okrouhleckylist@seznam.cz
/sh/
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Co se bude dít u nás v obci….
15.5.
22.5.
25.5.
28.5.
29.5.
30.5.
1.6.
9.6.
11.6.
13.6.
27.6.
28.6.

Pěší pouť do Sloupu a do Křtin - 6.15 z Benešova
Taneční zábava - KD - hraje skupina Tamdem - od 21.00 hod.
Čištění a kontrola komínů - zájemci se ještě mohou hlásit na OÚ
14-22 hod. a 29.5. 8-14 hod. – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Závody horských kol - 9. ročník Merida-Delikomat-GRENA Cupu (přebor JmK & závod štafet)
Prezence od 8.30 hod. Vložený závod na odrážedlech pro nejmenší děti.
Dětský den na hřišti za KD od 14 hod. – pro děti skákací hrad zdarma, soutěže a hry
V odpoledních hodinách Svoz nebezpečného odpadu u OÚ
(nevozte odpad dříve, hodina bude upřesněna rozhlasem)
Moravská rodina - živé vstupy z naší obce v rádiu Český rozhlas Brno
19-21 hod. a 12.6. 9-10 hod. – humanitární sbírka ošacení
Koncert ZUŠ Velké Opatovice v KD Okrouhlá od 14.00 hod.
(vystoupí současní i bývalí žáci ZUŠ, někteří i z naší obce), vstupné 20 Kč (děti zdarma)
Memoriál Bohumila Andrlíka - Výletiště U Pazderny - od 13.00 hod.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva od 19 hod.
/sh/

Život v Mateřské škole
13.5. Besídka ke Dni matek - v 15 hod.
14.5. Hasičské cvičení s prohlídkou hasičského auta a techniky
19.5. Zápis dětí do MŠ na příští školní rok 8-10 hod.
Dostaví se rodiče s dětmi, které do konce roku 2010 dovrší 3 let (tzn. narozeny nejpozději k
31.12.2007), s sebou rodný list dítěte.
Případné umístění mladších dětí bude možné zvážit až na začátku roku 2011 podle
kapacitních možností školky.
12.6. Zájezd dětí a rodičů – pravděpodobně ZOO Dvůr Králové (z výtěžku plesu)
červen - Všechny děti svátek mají, celý den si spolu hrají - sportovní odpoledne spojené
s opékáním párků na školní zahradě
- Jahodová víla v lese překvapení pro nás nese - cesta lesem za jahodovou vílou, po cestě
plnění pohádkových úkolů
- rozloučení s předškoláky - s pohoštěním pro všechny a dárky pro odcházející děti
Aktuální fotografie z akcí ve školce najdete i ve vývěsce u obchodu.
/mmt/

Kultura
Připravuje se divadelní předplatné na příští sezónu na představení v Boskovicích (i v Brně).
Pokud hledáte zajímavý dárek pro své blízké, máte dobrý tip. Všechna představení z minulé sezóny
byla na velmi vysoké úrovni a přinesla všem divákům nejen setkání s význačnými pražskými umělci,
ale i moudrý humor a zajímavé pohledy na dnešní svět. I ta připravovaná zaručují neobvyklý kulturní
zážitek. V prodeji bude předplatné pravděpodobně již před prázdninami na MIS Boskovice. Zájemci
se mohou hlásit i u paní Mileny Tiché v č. 58. Cena byla 1100,- Kč za 5 představení (pro důchodce a
studenty sleva).
/mmt/
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Tipy na akce nejen v Boskovicích
F
22.-23.5. Velká pouť ve Křtinách
F
22.-23.5. Den otevřených dveří – Arboretum Křtiny
F
23.5.2010 - 1. kolo požárního sportu - fotbalové hřiště na Kořenci - od 9 hod.
F
Do 23.5. Jaro v arboretu - rododendrony (Arboretum Šmelcovna)
F
29.5. pochod po dálničním tělese R43 – Brno, Kuřim, Č.Hora, Lysice, Knínice, Velké
Opatovice, Jevíčko, Městečko Trnávka, Mor.Třebová, ..Boskovice-Mladkov
F
29.5. Historický jarmark v Blansku
F
29.-30.5. Mezinárodní závody motorových člunů na Olšovci v Jedovnici
F
v červnu slavnostní otevření zrekonstruovaného koupaliště Červená zahrada v Boskovicích
F
1.-6.6. Léto v arboretu – irisy (Arboretum Šmelcovna)
F
1.6. otevření zámecké zahrady v Lysicích
F
5.6. Sraz vojenské historické techniky a dětský den (areál K+K autodoprava Boskovice)
F
2. sraz vozidel Trabant na parkovišti za hotelem Dukla Blansko (14-16 hod.)
F
6.6. Celostátní turnaj jednotlivců v minigolfu a Extraliga družstev (Olšovec Jedovnice)
F
Závody agility (Kynologické cvičiště Blansko)
F
12.6. Setkání dvojčat a vícerčat ve Westernovém městečku
F
12.-13.6. Svatoantonínská pouť ve Veselici
F
16.-20.6. Hudební festival „Čarovné tóny Macochy (Punkevní jeskyně)
F
18.-20.6. Motosraz ve westernu
F
19.6. Muzejní noc + Setkání rodáků na Kořenci
F
19.-20.6. Svátek řemesel v zámku v Kunštátu
F
20.6. Sraz dětských motorkářů – pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů (Westernové
městečko)
F
26.6. Otevřené rozhledny – turistická akce v Boskovicích
F
26.6. oslavy 110.výročí založení Gymnázia Boskovice (celý měsíc výstava o škole)
F
26.-27.6. „Lysické férie“ – jarmark tradičních řemesel na nádvoří a kostýmované prohlídky
zámku
F
27.6. zahájení Promenádní sezony 2010 – koncerty před zámeckým skleníkem
/mmt/

Pro lepší náladu
V zoologické zahradě žadoní malý Jaroušek: "Mami, já se chci povozit na oslovi."
"Řekni tatínkovi, ať tě vezme na ramena!"
/sh/
Milí spoluobčané, byli bychom rádi, kdyby se náš zpravodaj dostal opravdu ke všem zájemcům.
Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se o dění v naší obci také zajímá, ale zpravodaj v tištěné
podobě se k němu nedostane, využijte, prosím, naší nabídky zasílat zpravodaj elektronickou poštou mailové adresy nahlaste paní Mileně Tiché v č. 58 nebo na email okrouhleckylist@seznam.cz.
Editorial
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pod evidenčním číslem MK ČR E 18973
Redakční rada: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák, Ing. Milan Tlamka.
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