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Motto:
”Žák není nádoba, která se má naplnit,
ale pochodeň, která se má zapálit."

T

ato starořecká moudrost se v dnešním pojetí školství
začíná stále více naplňovat. Můžete se
o tom přesvědčit i v článcích na stranách
13 a 14, které nám poslali z benešovské
školy. Současné možnosti jsou
nesrovnatelné s minulou dobou a je
jen dobře, že je i v menších školách
začali využívat ve prospěch dětí. Přejme
jim do nového školního roku hodně úspěchů
a zajímavých podnětů pro vlastní rozvoj.

A Vám všem přinášíme špetku rozptýlení k ukrácení večerů letošního
pošmourného podzimu, kdy je nejlépe doma v teplíčku, přesně v duchu staré
pranostiky: "Přijde Václav, kamna nastav". I další moudra našich předků nás mohou
připravit na nadcházející období: "Svatému proroku věřte Michalovi, ten Vám
o budoucí zimě poví: prší-li v noci před Michalem, mnoho mrazů v zimě nezažijem"
a "Když Michal pláče nebo hromem bije, po Michalu silný vítr věje". Doufejme, že
se naplní: "Čím dříve listí ze stromů opadá, tím úrodnější rok nastane" a "Jak Jiljí
začal, Jeroným končí".
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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

Z jednání Rady obce (RO) a zasedání zastupitelstva obce (ZO):

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci za účelem jejich odstranění.
V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými
látkami. Spalovat se NESMÍ v období celého roku v neděli a stání svátky v době 0,00 –
24,00hodin. Cílem je zabránit obtěžování spoluobčanů ve stanovené dny a ochránit vnější
ovzduší před znečišťujícími látkami. Porušení OZV lze pokutovat na místě.

Byla dokončena rekonstrukce božích muk za Kejíkovými, po posvěcení, které
proběhlo ve čtvrtek 26.9., dojde ještě k úpravě okolního terénu

Tlakování vody v horní části obce bude v nejbližší době technicky připraveno,
práce proběhnou v jarních měsících roku 2014, hned jak dovolí počasí.

Posílení pitné vody – všechny potřebné pozemky byly po dlouhých jednáních
vykoupeny, v příštím roce dokončení projektu a příslušné úřední kroky, začátek akce
v r. 2015.
/mmt/

Volby do poslanecké sněmovny
budou probíhat v pátek 25.10. v době od 14 do 22hod a v sobotu 26.10. od 8 do 14hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu. Platný občanský průkaz s sebou.
/mmt/

Pozor !! Blíží se další změna letního času na zimní.
Proběhne v noci ze soboty 26.10. na neděli 27.10. – ve 3,00hod si posuneme
ručičky hodin na 2,00hod.
/mmt/
Ekologický dvorek (Sběrna surovin)
V letošním roce bude otevřen ještě 5. října a to od 9 do 11 hodin.
/pk/
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Starostův sloupek
Vandalismus
Dne 26.srpna jsem obdržel smutný dopis, který souvisí i s mým hlášením ze začátku
prázdnin, kdy se v naší obci objevily případy vandalismu, zejména poškozování zahrad a plenění
úrody.
Vandalismus se však šířil dále...
Zde je dopis:

Dovolte, abychom se Vám v úvodu představili. Jsme členové kmene Vlků. Jedná se
o woodcrafterský kmen, který je součástí Ligy lesní moudrosti (LLM) a taktéž součástí světové
organizace Woodcraftu. Cílem naší organizace je sdružovat stoupence výchovně-rekreačního
hnutí woodcraft (lesní moudrost), které ve svých dílech popsal Ernest Thompson Seton a jeho
český následovník Miloš Seifert. Posláním je vychovávat děti, mládež i dospělé v souladu
s přírodou a životem k vysoké úrovni lidství, a to tělesně, mravně, duševně a službou ke Kráse,
Pravdě, Síle a Lásce. Náš kmen patří k nejaktivnějším v rámci LLM. Kromě pravidelných letních
a zimních táboření pořádáme výpravy do všech koutů naší země a občas i do zahraničí.
Celoročně se věnujeme výchově dětí a mládeže na pravidelných schůzkách v Brně a Velkých
Pavlovicích odkud většina našich členů pochází. Věkové rozložení je různorodé, od dětí
v batolecím věku přes školáky, mládež a dospělé. Nejmladšímu členu je 1,5 roku a nejstaršímu
55 let. Mimo táboření v přírodě se někteří z nás věnují i dalším aktivitám- speleologie, lezení na
stěnách, historické armády, cyklo turistika, vodáctví apod. Informace o naší činnosti a to
i včetně rozsáhlé fotogalerie najdete na stránkách http://www.kmenvlku.estranky.cz.
Ale teď již k věci proč Vás oslovujeme. Do Vašeho kraje konkrétně přírodního parku
Řehořkovo Kořenecko, na louku v údolí Višňového potoka jezdíme tábořit již 18 let. Na louce
táboříme se svolením majitele, kterému řádně platíme nájem a občas mu pomáháme v lese.
Velice se nám zde líbí a myslím si, že jsme se i sžili s mnoha lidmi ve Vaší obci a máme zde
i několik dobrých přátel. Vždycky jsme se snažili respektovat zdejší zvyklosti a svou přítomností
nikoho neobtěžovat. V průběhu našeho pobytu na louce i po odjezdu domů udržujeme pořádek,
vždy zlikvidujeme všechny odpadky a pokud možno uvedeme louku a její okolí do původního
stavu. Nebudujeme zde žádné trvalé stavby, které by narušovali ráz zdejší krajiny. Během
táboření spíme v indiánských tee-pee, ve stanech neolitických lovců typu Zubřík a zálesáckých
šeltrech. Veškeré vybavení našeho tábora, které si po táboření nevozíme domů- dřevěné lavice,
stoly a postele, týpiové tyče, dřevěný můstek přes potok a konstrukci kuchyně máme srovnané
na okraji lesa nebo přímo v lese. Celou dobu, po kterou sem jezdíme nikdy nebyl problém s tímto
našim inventářem. Jak jsme jej před odjezdem uložili, tak jsme ho při příjezdu našli. Až poslední
3 roky nám pravidelně nějací vandalové rozbíjejí a po celém lese a hlavně po potoku rozhazují
toto zařízení. Zatím jsme se tím nijak zvlášť nezabývali. Jen jsme si ponadávali, postěžovali
v místní hospodě, kam občas zajdeme a zhotovili jsme si nebo opravili poškozené nebo zcela
zničené tábornické vybavení. Letos však, když jsme se za 14 dní po skončení letního táboření
přijeli podívat na louku a uviděli tu spoušť, mez naší trpělivosti přetekla. Upozorňujeme
případné pachatele, že po uvedení věcí do normálního stavu si své zařízení zabezpečíme
technickými prostředky a další případné zničení nahlásíme na Policii České republiky. A věřte,
že toto chování není ani klukovina, ani přestupek, ale trestný čin vandalství a ničení cizího
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majetku. A cena tohoto majetku není pár korun. Jen v letošním roce jsme si na opravu a
zhotovení nového zařízení tábora museli na pile v Kořenci zakoupit prkna v hodnotě více jak
10.000 Kč a to nepočítáme další materiál jako hřebíky, plachty apod. Na vše máme řádné účty,
protože si jako občanské sdružení vedeme podvojné účetnictví. Již nás nebaví vrážet své peníze
do oprav vandaly zdevastovaného majetku, ani vysvětlovat naším dětem a mládeži proč místo
oblíbených her musíme stále budovat to co nám jiní zničili.
Aby náš článek nevyzněl jenom negativně a výhružně nabízíme místním organizacím a
zastupitelstvu pomoc při pořádání akcí pro děti a mládež. Také Vám v rámci vašich akcí můžeme
předvést ukázky z naší činnosti. V neposlední řadě se nebráníme tomu, aby v případě, že
táboříme na louce se místní děti a mládež zúčastnili naších akcí - her, slavnostního každoročního
výročního sněmu kmene apod. Věřím, že nalezneme společnou řeč a i Vaše všímavost a
vysvětlování pomůže k nápravě stávajícího stavu, a že nadále dojde ke sblížení obou stran
k prospěchu nás všech.
Za členy kmene Vlků: Vladimír Vystrčil st. - Medvěd
Žádám všechny rodiče, aby upozornili na případnou protizákonnost jednání své nezletilé
děti. Já se však domnívám, že za těmito, nebojím se napsat zvěrstvy, stojí i zletilá mládež. Přece není
třeba dělat si naschvály a ničit dobré sousedské vztahy a díla, která vybudují jiní. Represe je až to
poslední řešení.
/bš/

Místní sociální služby, o.p.s.
Oznamujeme občanům, že v naší obci zahajuje poskytování pečovatelské služby obecně
prospěšná společnost Místní sociální služby.
Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V Jihomoravském kraji poskytují terénní pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost kvůli věku (starší 65 let), chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení (od 19
let věku) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jejich snahou je poskytovat podporu a
pomoc klientům tak, aby co nejdéle mohli setrvat v optimální psychické a fyzické pohodě doma a žít
život mezi svými blízkými a přáteli. Základem činnosti je důsledné naplňování individuálních
potřeb, přání a představ klientů, kteří si vybrali pečovatelskou službu obecně prospěšné společnosti
Místní sociální služby.
Klientům pomáhají s péčí o vlastní osobu, s vytvořením podmínek pro vaření, s donáškou
a servírováním jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí o vlasy a nehty, úklidem, praním, žehlením,
nákupy atd. Samozřejmostí je doprovod klienta k lékaři, na úřad, na poštu či do knihovny, kde mu
poskytnou pomoc a podporu při vyřizování všech nezbytností.
Pečovatelskou službu poskytují v každé obci v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin.
V rámci transparentnosti výběru úhrady účtují výkon úkonů po minutách!
Pro potřeby nejenom klientů zřídili bezplatnou telefonní linku, tzv. Stříbrné sluchátko 800 888 365, kde jejich operátoři pomohou s vyřízením všech potřeb a přání volajících. Klientům
nabízí další podpůrné služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.mssluzby.cz
nebo na bezplatné telefonní lince 800 888 722.
Pro úplnou informovanost našich občanů chceme provést besedu přímo se společností
na přelomu měsíce října a listopadu.
/bš/
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Hasiči radí
Topidla a komíny – na co by se nemělo zapomenout….!!!!
S příchodem topné sezóny je nutné mít na paměti, že spousta požárů souvisí právě se špatnou
údržbou komínů a topných těles. Také při využívání topidel si často mnozí počínají neopatrně.
Jednou z častých příčin vzniku požáru je i umístění hořlavých látek příliš blízko topidel. Přinášíme
Vám několik rad, na co by se nemělo při topení zapomenout:
















Pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický stav. Ačkoli je teoreticky možné si komíny
čistit svépomocí (platí jen pro spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW), lepší je
spolehnout se na odborníky – kominíky. Pravidelnou kontrolu spalinové cesty (komína) již
provádět svépomoci nelze. Kontroly mají být prováděny jedenkrát ročně odborně způsobilou
osobou v oboru kominictví.
V případě, že se chystáte vyměnit nebo připojit jakýkoliv spotřebič na stávající či nový komín, musí
být provedena odborně způsobilou osobou revize celé spalinové cesty. To platí i při změně druhu
paliva.
Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně
technickém stavu. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické
podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.
Hořlavé látky by měly být na půdách vzdáleny od komínového tělesa minimálně 1 metr – riziko
zvyšují zejména textil a seno.
Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.
Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti,
stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Podrobnosti lze nalézt v příloze vyhlášky
č. 23/2008 Sb. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, by se měly skladovat
pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě se nesmí odkládat na topné či ohřevné
plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy a laky!
Topné těleso na pevná paliva by se mělo zabezpečit ochrannou (nehořlavou) podložkou
pod topidlem
Uživatelé plynového systému vytápění by měli respektovat lhůty revizí plynových zařízení a
spotřebičů (zpravidla jednou za 3 roky) a pravidelně kontrolovat, zda spotřebiče správně fungují.
Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může
dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého
spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
Každoroční kontrola a čištění platí i pro komíny, do kterých je plynový spotřebič zaústěn.
Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých topidel (např.
karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrávání otrava oxidem uhelnatým.
Každé topidlo a komín je konstruován na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat.
Kamna na pevná paliva nesmíme nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např.
benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.
Pro topení se nesmí používat nic, co do kamen nepatří – např. biologický odpad či jiný odpad
(sláma, plastové láhve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i
riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komínu, čímž roste nebezpečí vzniku požáru.

Pravidelné prohlídky komínů a kouřovodů pro občany organizuje i obecní úřad. O kontaktech
na odborné firmy zajišťující tyto služby se můžete informovat na obecním úřadě u pana starosty.
/imt/
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Sport
Pohár Drahanské vrchoviny
Všechny důležité informace najdete na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.
Výsledky našich závodníků přinášíme přehledně zde. Celkem letos absolvovali 15 závodů
ve 12 obcích v bližším i vzdálenějším okolí. Z původní zábavy pro místní děti se tak časem stala
okresního formátu pro širokou cyklistickou veřejnost.
odrážedla
Dívky do 6 let
Chlapci do 6 let
Chlapci 7-9 let
Chlapci 10-12 let
Dívky 13-14 let
Muži Expert

- Veronika a David Starovi (24. a 29.m)
- Barbora Tlamková (2.místo), Aneta Hocková (10.m.)
- David Veselý (3.místo), Jakub Mikulášek (6.m.), Luboš Horák ( 10.m.),
Jan Horák (14.m.)
- Marek Hock (6.m.), Petr Čapka (17.m.), Theodor Staffa (20m.)
- Tomáš Tlamka (1.místo)
- Monika Konečná (2.místo )
- Tomáš Tlamka (1.místo)

Na závodech Českého poháru XCO MTB v Boskovicích se umístil Tomáš Tlamka
na 21.místě v žácích a Tomáš Tlamka na 3.místě v Muži Expert
Všem účastníkům gratulujeme !!
Aerobik
První cvičení aerobiku s cvičitelkou Ilonou Dokoupilovou se uskuteční ve čtvrtek
3.10.2013 v 19,30h v kulturním domě. Vítáni jsou všichni zájemci o zdravý pohyb, věk nerozhoduje.
Píší o něm v tisku (čím dál častěji) - Liberecký gólman Přemysl Kovář zažívá nejlepší chvíle
dosavadní kariéry.
O profesní cestě našeho rodáka jsme již v minulosti psali. Dnes je jedním z klíčových hráčů
Slovanu Liberec. Od jara pravidelně chytá za prvoligový team a dočkal se i postupu do základní
skupiny Evropské ligy. Sám říká, že tento postup je malým zázrakem, a užívá si jej. Po vyhraných
zápasech s Rigou, Curychem a italským Udine se těší na atmosféru evropských stadionů v Německu,
Španělsku a Portugalsku. Jeho snem byla dosud Gambrinus liga. Evropská soutěž je zase o „level“
výš, takže pohádka pokračuje…
Kam za sportem a relaxací v Boskovicích a okolí
Akce v lázních na říjen 2013
Pokud v lázních utratíte 1000 Kč a více, obdržíte zdarma vstupenku do sauny a na veřejné bruslení.
Akce v lázních na rok 2013
Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. V den svých narozenin máš vstup zdarma!!!
Zrekonstruovaná sauna zahajuje provoz
Ve středu 4.9.2013 byl zahájen provoz zrekonstruované sauny v Boskovicích u lázní.
Otevřeno bude vždy od 14 do 22 hodin, ve středu a v sobotu pro muže i ženy společně, ve čtvrtek
pouze pro muže a v pátek pouze pro ženy. Vstupné bude pro dospělého 100 Kč, pro mládež do 18 let
65 Kč a děti do 6 let budou mít vstup zdarma. Pobyt je pro návštěvníky bez časového omezení. Je
možno zakoupit i permanentku formou libovolného kreditu se zvýhodněním 10%.
V nově zrekonstruované sauně můžete využít také služeb maséra. Objednávky: p. Karel
6
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Trefný, tel. 737 580 844. Máte-li chvilku času a chuť na šálek dobré kávy, můžete si ho vychutnat
v klidném prostředí bistra u sauny. Vyberete si z několika druhů kávy či dalšího občerstvení
z jídelního a nápojového lístku. Nemusíte se saunovat, můžete jen posedět… otevřeno je od středy
do soboty vždy od 14 do 22 hodin.
Veřejné bruslení na zimním stadionu bylo zahájeno již 25.8.2013.
Rozpis provozu v Městských lázních a na Zimním stadionu vždy aktuálně
na www.sluzbyboskovice.cz.
2.11.

Běh okolo přehrady Křetínky – start od sportovní haly Letovice

/mmt/

Zpráva o činnosti běžeckého oddílu AC Okrouhlá
Běžecká sezóna se nám přehoupla do druhé poloviny a do této doby se povedlo našim
běžcům mnoho zajímavých a hodnotných výsledků.
Za zmínku jistě stojí průběžné hodnocení okresní běžecké ligy Blansko, kde je Vojta Grün
ve vedení v průběžném celkovém hodnocení i v pořadí juniorů. Výborně mu sekunduje Petr Konečný
nejml., který je v juniorech hned za Vojtou, tedy druhý, a v celkovém pořadí je 13., i když nemá plný
počet závodů. Vynikající je i postavení Ivany Grünové, v celkovém pořadí jí patří 2.místo a v své
kategorii je dokonce ve vedení. Gustav Grün je prozatím na celkovém 16.místě a 6. ve své kategorii,
ale stejně jako Petr Konečný nemá potřebný počet závodů.
Nyní několik výrazných úspěchů:
Vojtěch Grün:

Petr Konečný:
Ivana Grünová:
Gustav Grün:

2.místo Moravsko-slovenském poháru mužů
8.místo Akademické mistrovství ČR v atletice na 5km (čas 16:33)
10.místo Extraliga atletiky ČR 5km (čas 16:21)
8.místo Boskovické běhy
7.místo Půlmaratón Moravským krasem-Blansko (čas 1:18:58)
2.místo Mistrovství středních škol na 3km 9:37
1.místo Středoškolská olympiáda 1500m (čas 4:25,07)
2.místo Boskovické běhy
7.místo Boskovické běhy
9.místo Půlmaratón Moravským Krasem 1:58:28
tady stojí za zmínku úspěšné absolvování Pražského mezinárodního maratónu na 431.místě
absolutně a 55. místo v kategorii z celkového počtu 9500 účastníků.
6.místo Boskovické běhy
6.místo Půlmaratón Moravským krasem 1:25:24

Nedávno dokončený seriál běhů do vrchu Hraběnka cup vyhrál Vojta Grün jako junior i v absolutním pořadí.
Petr Konečný byl v juniorské kategorii druhý a v celkovém pořadí na výborném čtvrtém místě. Ivana Grünová
byla ve své kategorii celkově třetí a Gustav Grün byl na šestém místě, protože vinou zranění neměl dostatečný
počet závodů.

Na závěr malé povzdechnutí. Je škoda, že se na chodu oddílu a závodech neúčastní více
sportovců a hlavně mládeže. Některým už se asi nechce, jiní nemají chuť nebo neví, jak na to.
V případě jakéhokoliv zájmu poradíme a rádi pomůžeme.
30.11.2013 se koná již 5.ročník Mikulášského běhu Okrouhlá. Těšíme se na hojnou účast
Okrouhleckých sportovců.
/Gustav Grün/
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Přehled akcí u nás
Pravděpodobně 10.10. – předvolební setkání s občany – Ing. Toufar z ČSSD
V pátek 8.11. se uskuteční další zájezd na divadelní představení, tentokrát na titul „Králova
řeč“ do Mahenovy činohry v Brně. Odjezd v 17,30hod od spodní autobusové zastávky, začátek
v 19hod. Ještě JSOU volná místa, máte-li zájem, neostýchejte se neprodleně přihlásit na tel.č.
737288037 u p. Mileny Tiché, č.p. 58 (není v mých silách navštívit osobně všechny domácnosti).
říjen/listopad
24.11.
30.11.
5.12.
14.12.
20.-23.12.

Beseda se zástupci společnosti Místní sociální služby
Posezení pro seniory – v 16hod v Pohostinství Boby
Mikulášský běh
Mikuláškská nadílka s programem a rozsvěcením Vánočního stromu
Vánoční koncert Benešovské „12“ v KD
Předštědrovečerní koledování u Pohostinství Boby, teplé nápoje připraveny,
přineste na ochutnání své vánoční cukroví

Některé další akce ještě nemají pevný termín. O všech budete včas informováni místním rozhlasem.
/mmt/

Akce a zajímavé nabídky v okolí

Zámek Boskovice
Zpátky do pohádky - ojedinělá výstava zaměřená na dětského návštěvníka i na všechny milovníky
pohádkového žánru. Prostřednictvím cca 60-ti kostýmů, rekvizit a kulis si diváci připomenou 15
známých hudebních pohádek z tvorby Československé a České televize z let 1969-2008. Těšit se
můžete na kostýmy princezen a princů, královen nebo králů, na loupežníka, čarodějnici, Krakonoše a
mnohé další. V rámci foto-projekce si můžete připomenout nejenom dané herce a kostýmy, ale také
zazpívat si známé písničky, např. z pohádek: Lotrando a Zubejda, Plaváček, Ať přiletí čáp, královno!,
O princezně, která ráčkovala, Královna Koloběžka I., Zlatovláska.
Výstavu můžete navštívit až do 31.10.2013 každý den kromě pondělí v 10, 11:30, 13,
14:30hod. Vstupné: 100,-Kč/ 60,-Kč, školy 50,-Kč, školky 25,-Kč)
- 31.10. Halloween na zámku
- 9.11. IV.Svatohubertské slavnosti
Více na www.zamekboskovice.cz, tel.516452241

Zámek Letovice
- Burza a prodejní trhy starožitností, výrobků tradičních řemesel, zvířectva, 6.10., 3.11. a
1.12.2013 vždy 8 – 12 h, www.zamekletovice.cz

Westernové městečko Boskovice
- ještě celý říjen je otevřeno městečko, lanové centrum
i Ztracený svět dinosaurů o víkendu: v SO 10 - 18h a
v NE 10 - 17h
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17.9. - 31.10.2013 Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma - Židovská škola dnes : Ješiva v
Kyjevě v Synagoze Maior Boskovice. Otevřeno: ÚT-PÁ 9 – 17hod, SO 10 – 16hod, NE 10 – 17hod,
info na 516 452 077, 602 249 400, www.muzeum.boskovice.cz

20.9.2013 - 27.10.2013 Výstava Jana M. Tomeše v Muzeu Boskovicka
Otevřeno: ÚT- PÁ 9 - 17hod, SO - NE 13 - 17hod, info na 516454 607, www.muzeum.boskovice.cz
Jan M. Tomeš (1913 - 2010):
rodák z Olomouce, který strávil své dětství v Kunštátě a pravidelně se tam vracel; i jeho
tvorba je inspirována kunštátskou krajinou. Byl nestorem české poezie, posledním žijícím autorem
z generace, která vstoupila do literatury na přelomu 30. a 40. let 20. století, jejíž významní
představitelé, Jiří Orten, Ivan Blatný, Josef Kainar, Kamil Bednář a další patřili mezi Tomešovy
blízké přátele. V padesátých letech působil v Národní galerii, od roku 1959 až do vynuceného
odchodu na počátku normalizace v roce 1972 přednášel dějiny umění na pražské Vysoké škole
uměleckoprůmyslové. Byl autorem řady literárně a umělecko-historických studií a monografií,
z nichž nejvýznamnější o O. Kokoschkovi, A. Slavíčkovi a Fr. Tichém. Byl také překladatelem,
především francouzské poezie, (Baudelaire, Mallarmé, Nerval) a autorem řady esejů o literatuře a
výtvarném umění. Zemřel v Praze v r. 2010 ve věku nedožitých 97 let.

1.-27.10. Podzimní arboretum, výstava ovoce a okrasných rostlin – Šmelcovna Boskovice
(otevřeno ÚT-NE 9-17h, www.smelcovna.cz, tel. 516453071, 602173936)

2.10. v 17h v sále Muzea Boskovicka na Hradní ul.1 - „Bula a Drbola ve světle Cyrila a
Metoděje“ - beseda s Mgr. Jiřím Miholou, PhDr. z Pedag. fakulty MU Brno - beseda je součástí oslav
příchodu věrozvěstů na Moravu a v souvislosti s výstavou o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, která je
k vidění 26.9. - 10.10. v kostele sv. Jakuba vždy před mší svatou

5.10. Zájezd k 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
zájezd vede Libuše Skořepová: „v jubilejním roce příchodu cyrilometodějské mise navštívíme
Mikulčice –Valy, prohlédneme si památník s nálezy z doby Velké Moravy a nejrozsáhlejší slovanské
naleziště u nás s pozůstatky vykopaných staveb. Pak přejedeme na Slovensko do Kopčan, u kterých
se nachází kostelík sv. Margity z 9. století. Jde o nejstarší dochovaný křesťanský kostel ve střední
Evropě a jedinou stavbu z období Velké Moravy, která se dochovala téměř celistvě. Na oběd se
zastavíme v Hodoníně. Přejedeme do archeoskanzenu Modrá s rekonstrukcí kostela, paláce a dalších
budov z 9. století. Po cestě domů si prohlédneme exteriér baziliky na Velehradě“
Cena zájezdu: 350 Kč, odjezd autobusu z parkoviště U Zlaté růže v 7h, návrat po 19h
Pro účast je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a dopředu uhradit poplatek 350 Kč. Učinit tak můžete
v kanceláři KZMB, kpt. Jaroše 15 (budova kina) mezi 8 - 15hod., kontaktní osoba: Ivo Legner, tel.
516 45 35 44, 739 515 210 nebo v Městském informačním středisku, Masarykovo nám. 1,
Boskovice, tel. 516 48 86 77.

8.10.2013 Beseda s Pavlou Jazairiovou - Kulturní dům Letovice v 19hod
beseda s rozhlasovou reportérkou, spisovatelkou a cestovatelkou, ústředním tématem besedy budou
náboženské poutě v Indii. Vstupné dobrovolné. Po besedě bude možné zakoupit novou knihu paní
Jazairiové Jediný svět. Info na 516 474 225, www.mks-letovice.cz/knihovna

17.10.2013 Farmářské trhy na Masarykově nám. Boskovice v 9 - 16hod
trh nabízí následující sortiment: sezónní zeleninu a ovoce, sýry z Čech, Moravy, Slovenska,
Holandska, Francie a Itálie, máslo ze Tří Dvorů vyrobeno tradičním způsobem, zabijačkové výrobky
Okrouhlecký list 4/2013
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(několik druhů klobás, jitrnic, jelit, sekané, tlačenky, slaniny, vše vyrobeno tradičním způsobem,
dančí, kančí, jelení salámy a klobásy), vína z jižní Moravy, med a různé výrobky z vosku - svíčky,
apod., pekařské a cukrářské výrobky (frgály, trubičky, koláče, bábovky, žitný chléb, perník,
marcipán - vyrobeno tradičním způsobem), dětské oblečení od českých výrobců, …
info na 608 119 088, 516 488 677, e-mail:cesketrhy@seznam.cz


19.10. Hubertova jízda s Václavem Vydrou na zámku Lysice



26.10. Benešovský sraz dýní - před restaurací Morava


26.- 28.10. Tradiční výlov rybníka Olšovce v Jedovnicích - hráz „U BAŠTY“
stánkový prodej živých ryb (kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, štika, sumec), dvoudenní jarmark
u bašty (nabídka rozmanitého sortimentu zboží), občerstvení - speciality z ryb, doprovodný program
(kolotoče pro děti, jízda na ponících)


14.11. Farmářské trhy na Masarykově nám. Boskovice v 9 - 16 hod.



27.- 28.11. Dny adventní vazby – Šmelcovna Boskovice



30.11.- 1.12. Advent na zámku Lysice


1.12.2013 Rozsvícení vánočního stromu, Masarykovo náměstí Boskovice, v 17hod
Letos můžete opět čekat některou z pohádkových postav.

1.12.2013 Adventní setkání s představením knihy o T. Špidlíkovi, Boskovice
Info na 516 488 677, 516 453 253, www.regionboskovicko.cz

6.12.- 7.12. Vánoční jarmark na Masarykově nám. Boskovice
Po celé dva dny se náměstí zaplní stánky s občerstvením a produkty řemeslné výroby, součástí je i
bohatý doprovodný program.


12.12. Farmářské trhy na Masarykově nám. Boskovice v 9 - 16hod

Zajímavé informace a nabídky
•
Nabídka zájmových činností pro děti od 5 let – Dům dětí a mládeže, ul. 17.listopadu,
www.ddmboskovice.cz, tel. 516452006
•
Burza zimního oblečení, obuvi, sport.vybavení, apod. v DDM proběhne pravděpodobně
v termínu 19. - 22. 11.: výkup 19.11., 10 - 17hod, prodej 20. a 21.11., 10 - 17hod
•
Aktivity pro nejmenší – Mateřské centrum Boskovice, farní dvůr,
www.mcboskovice.webnode.cz, tel. 724761660
•
Burza zimního dětského oblečení do velikosti 86, obuvi do velikosti 23, těhotenské
oblečení, pomůcky na kojení, sportovní potřeby, hračky, kočárky
10
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výkup: 12. a 14.10., 9 - 17hod, 15.10., 9 - 12hod - pouze kočárky
prodej: 16.10., 9 - 17hod
Dětské oblečení od velikosti 92, obuv od velikosti 24, sportovní potřeby, hračky a potřeby pro
děti
výkup: 19. a 21.10., 9 - 17hod, 22.10., 9 - 12hod
prodej: 23.10., 9 - 17hod

Počítačový kurz pro začátečníky
říjen 2013 - učebna na Gymnáziu Boskovice - 5x3 vyučovací hodiny,
individuální přístup, kurz vhodný i pro seniory, cena celého
kurzu: 1 500 Kč
Informace v kanceláři KZMB, kpt. Jaroše 15, tel. 516 45 35 44,
Eva Václavíková; e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz.
/mmt/

Kulturní akce v okolí
1.10. Koncert Karla Plíhala v 19,30hod v kině Blansko
2.10. "Sám se svým stínem" - Koncert Jiřího Stivína v 18,30hod v Kulturním domě Letovice
(Vstupné 190,- Kč, info na 516 474 422, 516 476 785, 601 590 006)
11.10. Čechomor - poslechové odpoledne českých, moravských a lidových písní skupiny
v 16,30hod v Městské knihovně Blansko
(info na 601 590 006, 739 396 535)
11.10. Horehronie tour 2013 - koncert Kristíny & band v 19hod v Dělnickém domě Blansko
14.10. „Vztahy na úrovni“ - divadelní představení Divadelní společnosti Háta
v19,30hod v Dělnickém domě Blansko
Velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která
nevynechává ani milostný život mužů, sedících na vlivných křeslech
v Evropské obchodní komisi.
(předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova,
tel.516 410 470)
15.10. „Tři pohádky na dobrý den“ - dětské divadelní přestavení Divadla Pohádka Praha
v 10hod v Kulturním domě Letovice (vstupné 40,- Kč)
16.10. „Brněnské žestě“ rozezní skleník nejen klasikou - žesťové kvinteto (trubka, trubka,
lesní roh, trombon, tuba) v 19hod v Zámeckém skleníku
19.10. Anna K. - koncert v 19,30 hod v Kulturním domě v Letovicích (vstupné 290,- Kč
v předprodeji, 350,- Kč na místě. Předprodej vstupenek bude probíhat do 18. října 2013
v Městském kulturním středisku Letovice, 516 474 422, 516 476 785, 739 396 535
www.mks-letovice.cz)
Okrouhlecký list 4/2013
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20.10 „Muzikálová jeskyně“ - koncert v 16hod v Kateřinské jeskyni v Mor.Krasu - vystoupí
studenti Muzikálového herectví na JAMU: Katarína Mikulová, Markéta Pešková,
Kristýna Daňhelová, Daniel Rymeš, Jiří Daniel, host: Robert Jícha (hlav. role v
muzikálech Carmen, Bídníci a další)
(vstupné v předprodeji 120 Kč, pak 170 Kč, předprodej MIS Boskovice, 516 488 677)
22.10. Miloš Pernica a hosté - Štěpán a Matěj Rak od 19,30hod v Dělnickém domě Blansko
Miloš Pernica je učitel hudby a kytarista působící dříve v blanenských skupinách Surf,
Karavana a Prorock. V současné době působí jako sólový koncertní hráč na klasickou a
elektrofonickou kytaru, je členem PF Guitar Quartetu a kapel Rosomák Olympic
revival a Moto band.
27.10. „Mam´zelle Nitouche“ - divadelní představení v 19hod v kině Velké Opatovice
nová inscenace slavné opery v podání známých českých herců - v hlavní roli Otakar
Brousek ml., který se současně ujal i zdařilé režie (vstupné 200 Kč, předprodej na
Infocentru V.Op. od 1.10., 516 477 303, www.sluzby-velkeopatovice.cz)
5.11. „Poslední romance“ - divadelní představení divadla Ungelt v 19hod v Zámeckém
skleníku, hrají : Alena Vránová, Petr Kostka, Carmen Mayerová, aj.
9.11 „Michal je kvítko!“ - dětské představení Michala Nesvadby v 10hod v sále
Kulturního domu v Letovicích (předprodej vstupenek v MKS Letovice, 516 474 422,
516 476 785, 739 396 535, www.mks-letovice.cz)
7.11. „Z louže pod okap“ - divadelní představení v 19hod v Kulturním domě Letovice
účinkují: D. Homolová, M. Dolinová, V. Kratina a F. Tomsa (vstupné: 200,-/ 150,- Kč,
předprodej vstupenek MKS Letovice, 516 474 422, 516 476 785, 739 396 535)
13.11. „Sladký hoboj s královskou harfou“ - sourozenecké duo připravilo uchu lahodící
program v 19hod v Zámeckém skleníku
26.11. „MINIPÁRTY“ s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským - 19hod, Dělnický dům, Blansko
3.12. Miloš Pernica a hosté - Vladimír Merta - v 19,30hod, Dělnický dům Blansko
7.12. „Vánoční koncert Janka Ledeckého“ - v 19hod v Kulturním domě Letovice (vstupné
v předprodeji 290,- / na místě 350,- Kč, předprodej MKS Letovice)
10.12. „Básník a kočka“ - divadelní představení Spolku Háta
v 19h v Zámeckém skleníku,
hrají: Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová
11.12. „Z moravských luhů a hájů“ - koncert boskovické klavíristky Kristýny Sedlákové a
jejích hostů - v 19h v Zámeckém skleníku
17.12. „Vánoční koncert“ - tradiční každoroční koncert v Zámeckém skleníku
/mmt/
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Co nového ve školce
V letošním roce je v MŠ Okrouhlá zapsáno 34 dětí a v provozu jsou obě třídy. Stejně jako
každým rokem, tak i letos připravujeme různé akce nejen pro děti z MŠ, ale i pro rodiče a veřejnost:
Říjen
Listopad
Prosinec

- Podzimní skřítci Dýňáčci – společná akce dětí a rodičů, výroba skřítků z okrasných
dýní z naší zahrádky. Výtvory pak vyzdobíme některá veřejná místa a obdarujeme
starší spoluobčany. K občerstvení budou připraveny pokrmy z dýně.
- divadelní představení
- Beseda se seniory – vystoupení dětí v pohostinství Boby
- výroba adventních věnečků společně s rodiči
- Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem – vystoupení dětí pro širokou
veřejnost u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu s nadílkou od Mikuláše
- Slavíme spolu Vánoce – vánoční nadílka a posezení u stromečku ve školce
/jk/

Z dění v ZŠ Benešov
Začínáme školní rok 2013/2014 na benešovské škole
Naši základní školu v tomto školním roce navštěvuje 72 žáků na I. stupni a 52 žáků
na II. stupni.
V pedagogickém sboru v současné době působí deset vyučujících, oproti minulému
školnímu roku došlo ke dvěma změnám. Po mateřské dovolené se vrátila Mgr. Lenka Grénarová a
za Mgr. Renatu Wetterovou nastoupila Bc. Drahomíra Otoupalová.
Od letošního školního roku budou mít žáci i vyučující k dispozici kromě stávajících
výukových prostor také nově zřízenou přírodovědnou učebnu a venkovní altán.
Na konci školního roku 2012/2013 byl zpracován dodatek k stávajícímu Školnímu
vzdělávacímu programu ZŠ a MŠ Benešov. Vzhledem k tomu, že se v budoucnu děti na naší škole
budou hravou formou seznamovat s anglickým jazykem již v MŠ, byl zaveden anglický jazyk již
v první třídě s časovou dotací 1 h týdně. Prvňáčci se budou pomocí zábavných her seznamovat
převážně s mluvenou formou cizího jazyka a jeho výslovností.
K drobným změnám došlo i v matematice čtvrtém a pátém ročníku, kde bylo povinně
zavedeno učivo se zlomky a příklady týkající se finanční gramotnosti.
V oblasti Člověk a jeho svět došlo k úpravám v předmětech Prvouka ve druhém a třetím ročníku a
v předmětu Přírodověda ve čtvrtém a pátém ročníku.
Do výuky na II. stupni byl také zapracován povinný dodatek ŠVP. Ten mimo jiné zavádí
druhý cizí jazyk jako povinný předmět pro všechny žáky. Na naší škole druhý cizí jazyk (německý
jazyk) takto vyučujeme již několik let. K dalším změnám došlo ve výuce Informačních technologií,
která se vzhledem k počítačové gramotnosti žáků přesouvá do nižších ročníků.
Do běžného vzdělávacího obsahu také začleňujeme projekty a exkurze rozvíjející
environmentální, multikulturní a globální myšlení dětí.
V letošním školním roce budou na naší škole nabídnuty dětem tyto zájmové kroužky –
Zdravotnický kroužek, Dyslektický kroužek, Angličtina kolem nás, e – Twinning, Dramatický
kroužek, Tvořivá dílna, Základy fotografie a počítačové úpravy obrazu a Příprava k přijímacím
zkouškám z matematiky.
Věříme, že v novém školním roce úspěšně půjdeme cestou našeho motivačního hesla
„Vzděláváním k porozumění“.
/za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Benešov Mgr. Leona Koledová/
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669 schodů jsme hravě zvládli
Letošní školní rok zahájilo devět žáků naší školy výjezdem za poznáním pamětihodností a
životního stylu Francie. Program týdenního pobytu byl opravdu pestrý.
První tři dny ve Francii jsme strávili v partnerské škole Maison Familliale et Rurale les
Deux Vals, Les Fins, v regionu Franche – Comté, nacházejícím se v blízkosti hranic se Švýcarskem.
Během pobytu zde jsme měli možnost poznat školní výuku, způsob stravování a další zvyklosti
typické pro život dětí v běžné francouzské škole. Škola je internátní a žáci se podílejí na běžných
provozních záležitostech , např. umývání nádobí a úklid jídelny. V rámci doprovodných programů,
které pro nás pedagogové z partnerské školy připravili, jsme navštívili několik malých výroben
v okolí. Zhlédli jsme postup při výrobě sýra Comté, ochutnali jsme švýcarskou čokoládu přímo
během výrobního provozu, poznali jsme taje produkce masných výrobků a uzenin a byli jsme
pozváni i do místní likérky a rodinné farmy v okolí. Naše návštěva nezůstala bez povšimnutí
významných osobností regionu. Pozdravit a popovídat si za námi přišli představitelé města a hejtman
kraje Albert Rognon, kteří pro nás měli připraveny drobné upomínkové předměty. My jsme jim na
oplátku předali dárkové balíčky, jejichž obsahem bylo několik výrobků charakteristických pro náš
region, jako např. sýry, pivo, cukrovinky, perníčky a především typické české cukroví upečené
maminkami našich dětí. Maminkám ještě jednou děkujeme, protože cukroví sklidilo velký obdiv a
doslova se po něm „ zaprášilo“.
Čtvrtý den jsme se rozloučili s přáteli v partnerské škole a vyrazili jsme za krásami hlavního
města Francie. Cestou jsme se zastavili na krátkou návštěvu v Besansonu, městě s hodinářskou
tradicí a rozvinutým vinařstvím. Toto malebné městečko se pyšní také středověkou citadelou a
rodnými domy Victora Huga a bratří Lumierů. Ještě jedno významné místo nebylo možné cestou
do Paříže bez povšimnutí minout, a to gotickou katedrálu Panny Marie v Remeši, významnou
památku zapsanou v seznamu UNESCO. Výčtem a popisem míst, kterými jsme v Paříži prošli,
bychom strávili hodně času, ale některé z nich přece jen zmíníme. Děti se samozřejmě nejvíce těšily
na Eiffelovu věž. Do druhého patra vede výtah i schodiště. Zvolili jsme 669 schodů a všichni jsme to
zvládli. Svou velkolepostí nás okouzlily i ostatní slavné pamětihodnosti Paříže: např. Montmartre
s bazilikou Sacré-Coeur, katedrála Notre - Dame, moderní obchodní čtvrť La Défense, obraz Mony
Lisy v muzeu Louvre Pantheon, Invalidovna, náměstí Vendóme, Vítězný oblouk, Lucemburské
zahrady, muzeum vědy a techniky Cidé des science et I´índustrie a mnoho dalších. Nezapomenutelné
zážitky v nás určitě zanechala i noční plavba lodí po Seině.
Přestože nám počasí příliš nepřálo, celý týden proběhl ve velmi pohodové atmosféře.
Skvěle naplánovaný program, bezproblémové chování dětí a profesionální přístup pedagogů, to vše
přispělo k dobré reprezentaci české školy v zahraničí. Poznávací výjezd do Francie se na naší škole
uskutečnil díky spolupráci s Gymnáziem v Rájci – Jestřebí, za což vedení a pedagogům této školy
děkujeme a těšíme se zase někdy na shledanou.
Věříme, že tato cesta bude motivací pro naše děti k dalšímu intenzivnímu studiu cizích
jazyků.
/za ZŠ a MŠ Benešov Mgr. Marie Švancarová/
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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
Boskovicko

pracovní doba:

Říjen
5.10.
6.10.
12.10.
13.10.
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
28.10.

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Klapušová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková

pracovní doba:

všední dny:
So, Ne, svátek:
So, Ne, svátek:

17.00-07.00
0.00-24.00
8.00-13.00
516 488 456
516 447 606
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 488 452
516 491 263
516 465 452
725 415 615

Listopad
2.11.
MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
3.11.
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
9.11.
MUDr. Pokorný M.
Blansko, A. Dvořáka 4
10.11.
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
16.11.
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
17.11.
MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33
23.11.
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
24.11.
MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
30.11.
MUDr. Srpová
Letovice, J. Haška 12

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 477 319
604 760 665

Prosinec
1.12.
7.12.
8.12.
14.12.
15.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
28.12.
29.12.

Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Adamov, Smetanovo nám. 327
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 439 190
516 488 451
516 416 386
516 488 454
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 488 455
516 446 398
516 447 605
516 467 313
516 474 018

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

MUDr. Kulhánková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Well
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová

1.1.2014 MUDr. Bedáňová

/sh/
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Pro lepší náladu
Jeden obrovitý mladík na stavbě se vytahoval, jakou má sílu.
Dělal si hlavně srandu z jednoho staršího dělníka. Ten se pak
naštval a povídá:
"Hele, přestaň kecat a dokaž to. Vsadím se s tebou o týdenní
plat, že nedokážeš dovézt v kolečku zpátky to, co já dovezu
tamhle k bráně."
"Hehe, to sem na tebe zvědavej, páprdo. Tak platí."
No, plácli si a ten starší chytil kolečko a povídá mladýmu:
„No, tak nasedni."
Baví se dva u piva.
- Tak ti přijdu předčasně ze služebky, vrazím do bytu, otevřu
skříň - nic. Kouknu pod postel - nic. Otevřu ledničku - nic.
- A co na to manželka? - ptá se druhý.
- Jaká manželka? Já jsem svobodný. Ale vykradli mi byt!

Přijde nová várka lidí do nebe a
Svatej Petr říká:
"Ty, který byli pod pantoflem, ať
jdou doleva. A ty ostatní ať jdou
doprava."
Všichni někam jdou, jen jeden
zůstane uprostřed. Svatej Petr se ho
ptá:
"Hele, Miloši, dyť my přece všichni
víme, žes byl pod pantoflem. Proč
nejdeš doleva?"
"Žena nedovolila."

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Jiří Wetter
Julie Štěpánková

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

Do svazku manželského vstoupili:
Ivana Přibylová & Milan Tlamka
Lenka Čebišová & Petr Kužel

GRATULUJEME !!!

Významné životní jubileum ve 4. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Ševčík František
Čížková Ludmila
Zemánek Miroslav
Horáková Ludmila
Tlamková Květoslava
Poláková Marie
Konečný Alois

č.p. 87
č.p. 63
č.p. 172
č.p. 2
č.p. 111
č.p. 114
č.p. 112

Němec Josef
Jäklová Eliška
Ševčíková Alžběta
Čapková Marie
Nováková Františka
Čížek František
Jakubů Anna

č.p. 90
č.p. 126
č.p. 21
č.p. 19
č.p. 125
č.p. 20
č.p. 3

GRATULUJEME !!!
Navždy nás opustila:

Josefa Čapková

/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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