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Motto :
„ Kdo spoléhá sám na sebe, našel nejlepší oporu.“
K.H.Borovský

N

elze tomu snad ani uvìøit, ale letošní rok se
neúprosnì chýlí ke konci. Ještì mám v živé
pamìti, jak jsem psala úvodník do vánoèního
èísla v loòském roce a ejhle, už je to tu nanovo. Velmi mne
potìšily kladné ohlasy na èlánek o adventu a vánocích, o
tom, jak vznikly naše èeské tradice nebo odkud se k nám
dostaly, proto na nìj v letošním èísle chci navázat. Dnes se
tedy podívejme, jak je tomu jinde ve svìtì…
Kdo kde nadìluje?
Náš Ježíšek-malé Jezule je ve svìtì raritou. V ostatních zemích je to zpravidla staøík èi bába.
Nìmecký Ježíšek - Der Weihnachtsmann (vánoèní muž) má rezavé vlasy a vousy a
24.prosince létá s dárky na osedlaném divokém vìtru. Adventní kalendáøe s èokoládou, adventní
vìnce na stolech a betlém u stromeèku jsou stejnou tradicí jako u nás.
Ve Francii nadìluje père Noël (otec Vánoc), který nadílku nechává u kamen èi krbu. Jde
o alegorickou postavu, která je zobrazována jako starý vousatý muž se spoustou dárkù pro dìti.
Dostává od dìtí dopisy s jejich pøáními a má létající sanì tažené soby. Každá rodina má samozøejmì
doma vánoèní stromeèek-jedlièku a nìkteré rodiny zdobí i stromky na zahradì, jak je tomu i u nás.
Ve Švýcarsku nadìluje Monsieur Chalandé dárky za dveøe domovù, v Belgii nosí Saint
Nicholas (svatý Mikuláš) dárky pro nás netradiènì již 6. prosince a o Vánocích se dávají již jen malé
dáreèky. Ve Španìlsku na Štìdrý den pøichází s dárky Papa Noel (otec Vánoc), ale na Tøi krále zase
ještì Mikuláš, který dìtem nadìluje dáreèky do døevákù, podobnì jako v Holandsku, kde mají dìti
dárky ve døeváècích pod stromeèkem.
V Itálii jsou hlavním symbolem Vánoc jeslièky místo stromeèku. Rodiny mají jedny
jeslièky doma, na další v životní velikosti se chodí dívat do kostelù nebo na námìstí. Rodinné
betlémy se obvykle dìdí z generace na generaci. Dárky se dostávají veèer 24. prosince nebo druhý
den ráno a leží vedle jeslièek nebo výjimeènì pod stromeèkem - èarodìjnice Befena sestoupí
komínem do domù, kde zanechá dìtem dárky. Její velká loutka se pak na znamení konce svátkù
zapálí.
pokraèování na str. 3
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Informace z obecního úøadu
Nové úøední hodiny:
Pondìlí
8 - 14
Støeda
13 - 19
v ostatní dny po domluvì na tel.è. 724 137 891
Telefonní èíslo na obecní úøad: 516 467 244

Z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá konaného dne 11.11.2010:

! Na programu jednání byla volba starosty, místostarosty a èlenù obecní rady a zøízení finanèního
a kontrolního výboru.
Složení nového zastupitelstva obce Okrouhlá:
Starosta
Místostarosta

Ing. Bronislav Šamšula
Bohumil Kováø

Èlenové rady obce

(dlouhodobì uvolnìný pro výkon funkce)
(s povìøením zastupovat starostu obce v dobì jeho
nepøítomnosti anebo v dobì, kdy starosta funkci nevykonává)

Ing. Bronislav Šamšula
Bohumil Kováø
Ing. Milan Tlamka
Pavel Chlup
Petr Kužel, Dis.

Další èlenové zastupitelstva obce: Ing. Luboš Horák
Ing. Alois Hložek
Mgr. Milena Tichá
Ing. Josef Tichý
Lenka Uèòová
Stanislava Pøikrylová
Kamila Dvoøáková
Jiøí Veselý
Gustav Grün
Radek Tichý
Úèetní

Eva Meluzínová

(od 1.12.2010)

! Kontrolní i finanèní výbor bude mít po 3 èlenech, jejich složení se bude projednávat na pøíštím
zasedání obecního zastupitelstva spolu s odmìnami èlenùm zastupitelstva obce. Všechny informace
z tohoto jednání budou krom novin zveøejnìny i na webových stránkách obce Okrouhlá.
Další veøejná zasedání obecního zastupitelstva budou dne 30.11.v 18h a dne 15.12. v 18h.
/mmt/
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pokraèování ze str. 1

V Polsku zaèínají Vánoce veèer 24. prosince v okamžiku, kdy se na nebi objeví první
hvìzda. Poláci neslaví svátek sv. Mikuláše, Mikuláš pøichází a nosí dìtem dárky teprve o Štìdrém
veèeru. Oblíbenìjší než stromeèky jsou zde odedávna jeslièky, v jejichž pozadí se místo betlémské
krajiny zobrazují polská mìsta a historické stavby. Sváteèní stùl nebo i podlaha se zdobí trochou
slámy, která má pøipomínat, že se Ježíšek narodil ve chlévì. Zvykem je prostírat u štìdroveèerní
veèeøe jeden talíø s pøíborem navíc, pro pøípadného hosta. Jedná se o odkaz na židovskou tradici
vyhrazení místa u pesachového stolu proroku Eliáši.
V Rusku je Štìdrý den obyèejným pracovním dnem. Pravoslavné vánoce totiž pøipadají až
na 6. a 7. ledna (14-ti denní posun juliánského a gregoriánského kalendáøe). Pùvodnì byly spojeny
s velkým množstvím lidových zvykù, ale po zákazu vánoc v roce 1918 zvyky upadly v zapomnìní a
nyní vìtšina Rusù místo nich slaví jen Nový rok s jolkou a dárky od dìdy Mráze, který pro cestu až ze
vzdálené Èukotky používá sánì s koòským trojspøežím a doprovází ho Snìhurka v kožíšku z bílých
hranostajù. Ukrajina patøí mezi nejpravoslavnìjší zemì na svìtì. Pravoslavní se nikdy nevzdali
užívání juliánského kalendáøe, a tak Vánoce slaví opravdu až 7. ledna. Na Štìdrý veèer tvoøí
tzv. vertep (betlém), kde jsou vyobrazovány situace z Bible týkající se Ježíšova narození, a jsou
stavìny pøed nebo v kostelech. Domovy zdobí stromek, tzv. Novorichna Jalynka, nebo Didukh svazek pšenice èi žita zformovaného do zvláštního tvaru, se ètyøma nohama a s mnoha dalšími
malými svazky, což symbolizuje prosperitu do nového roku.Také zde všechny dìti navštíví
Did Moroz na saních tažených tøemi sobi, ale na pomoc má s sebou Vloèkovou dívku, která je
obleèena jako vloèka. Podobnì nadìluje v Bulharsku dìda Koleda. V Rumunsku naopak nosí dárky
hodný kmotøíèek v nùši z proutí a dává je vedle jeslièek nebo pod postel.
V Øecku se v døívìjších dobách, pøedevším v pøímoøských oblastech, zdobily lodì. Vánoèní
stromeèek tam zaèal pronikat teprve pøed nìkolika desetiletími. Mezi vánoèní tradice patøí napøíklad
žehnání domù svìcenou vodou proti zlým skøítkùm nebo dìtské prùvody. Dìti chodí 24. prosince
koledovat s triangly a bubínky ke svým známým a sousedùm. Dárky nosí Mikuláš až na pøelomu
roku. Podle povìsti zachraòoval potápìjící se lodì, a tak mu z vousù crèí slaná voda.
Ve Skandinávii dárky nosí skøítkové. Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dùm postavièkami
skøítkù, kterým se øíká nisser. Mùžou být rùznì velcí, mají špièatou èepièku a jsou obleèeni
do dánských národních barev (èervené a bílé). Právì tito skøítci veèer 24. prosince nadìlují dárky.
Drobné dáreèky a sladkosti se zavìšují na vìtve vánoèního stromeèku. V nìkterých oblastech panuje
také zvyk vítání „vánoèního posla“, který zaklepe na dveøe a každému dá vtipný dáreèek
charakterizující obdarovanou osobu - poukazující na jejich ctnost nebo vadu. Po veèeøi se rodina
pøesune ke stromeèku, kolem kterého tanèí dokola držíc se za ruce a zpívajíc koledy. Na Štìdrý den
lidé èasto chodí zapálit svíèku na høbitov.
Ve Finsku lidé vìøí, že Santa Claus žije v severní èásti Finska, která se jmenuje
Korvatunturi. Také zde se na Štìdrý den chodí na høbitov zapálit svíèka svým drahým zesnulým.
A pøed návštìvou Santy se vìtšinou jde rodina ještì na chvíli „ohøát“ do sauny.
Prvním vánoèním svátkem ve Švédsku je už 13. prosinec - den sv. Lucie. Tento svátek se
podobá èeskému Mikuláši. Mladí lidé se v pøevleèení za andìly a na hlavì ozdobení korunou
s hoøícími svíèkami vydávají nadìlovat dìtem cukroví. Typickou vánoèní ozdobou je slamìná
postavièka kozla, a už je v nadživotní velikosti nebo k zavìšení na stromeèek, která se pozdìji na
Tøi krále hází do ohnì. Po veèeøi pøichází nadìlovat dárky pøihrblý dìdeèek Jultomten
(Vánoèní muž) za pomoci skøítkù Julnissarù. Je zvykem na dárky místo jména obdarovaného napsat
krátký verš charakterizující danou osobu, která se má podle toho o svùj dárek sama pøihlásit.
Anglie je známá jako konzervativní stát a u Vánoc tomu nebude jinak. Vánoce zaèínají již
v okamžiku zapálení svíce na obrovské jedli na Trafalgar Square osobou z královské rodiny. Tento
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ceremoniál doprovází zpìv vánoèních koled. Další jedle jsou rozestaveny uvnitø i vnì katedrály
sv. Pavla. Na vnitøní jedli jsou rozvìšeny dary pro staré lidi a chudé dìti. Anglický Ježíšek se jmenuje
Father Christmas (Otec Vánoc). Nosí dlouhý oblek èervené nebo zelené barvy, na Štìdrý veèer chodí
dùm od domu a rozdává dárky. Dìti vìší 24. prosince veèer punèochy na krb a nebo prázdné povlaky
od polštáøù na rohy postelí. Ráno se probouzejí a doufají, že právì jim tam zanechal spoustu dárkù.
Dìti píšou Otci Vánoc dopisy, které vhodí do krbu. Jedinì tak mohou vzlétnout a dostat se až
na Severní Pól, kde jejich pøání bude vyslyšeno. Pokud však dopis shoøí, musí se napsat znovu.
Hlavním dnem Vánoc je pro Anglièany až 25. prosinec. Ráno rodina spoleènì rozbaluje dárky a poté
pøipravují slavnostní hostinu. Ta bývá podávána pøesnì v poledne. Stùl, na nìmž se obìdvá, se
doslova blýská vším zøídkakdy používaným porcelánem a køišálovým sklem. Obìd zaèíná
pøípitkem a poté symbolickým rozlomením tzv. christmas crackers (jedná se o papírové tuby, v nichž
se ukrývá drobný dárek). Po obìdì se všichni èlenové rodiny odeberou do obývacího pokoje a sledují
tradièní vánoèní projev královny Alžbìty II. Také 26. prosince Briti slaví. Jde o tzv. Boxing day.
Název tohoto svátku pochází pravdìpodobnì z minulosti, kdy se právì v toto datum otevíraly
kasièky z kostelù a jejich obsah byl rozdìlen mezi chudé.
U nás je však ale asi nejznámìjší Santa Claus, který nadìluje ve všech konèinách s britskou
tradicí. Dárky rozváží na saních tažených soby v noci z 24. na 25.prosince a dává je dìtem
do èervených punèoch k posteli nebo na øímsu krbu. Jméno Santa Claus vzniklo z holandského
pojmenování pro svatého Nicholase - Sintaklaas. Aèkoli si jej s sebou holandští imigranti pøivezli
do USA již v 17. století, nebyl dlouhou dobu významnou postavou. Až spisovatel Washington Irving
jej zakomponoval do své knihy v roce 1809, avšak byl stále znám jako svatý Nicholas. Kouøil dýmku,
létal ve svém koèáru bez sobù, nemìl svùj èervený oblek a nebydlel na Severním Pólu. I tak pøinášel
dìtem každý rok dárky. Jeho podobu muže s dlouhým plnovousem, v èerveném obleku, se sanìmi a
pytlem plným hraèek stvoøil v r.1863 malíø Thomas Nast na základì básnì „Na návštìvì u svatého
Nicholase“ z roku 1822 od Clementa C. Moora (profesora semináøe v New Yorku). Objevil se poprvé
v roce 1868 v èasopise Harper´s magazíne a firma Coca-Cola, která z bodrého muže, již Santa
Clause, udìlala symbol Vánoc, jej celosvìtovì proslavila.
Dárky se na americkém kontinentì dávají nejen dìtem a èlenùm rodiny, ale i pøátelùm,
lidem, kteøí nám poskytli laskavost, èi kolegùm ze zamìstnání. Nemusí se vždy jednat o vìcný dar –
napø. se peèou sušenky a jimi se obdarovávají blízcí èi sousedé. Bìhem tohoto období Amerièané
ukazují svou štìdrost i lidem, kteøí na tom nejsou tak dobøe jako oni sami. Posílají peníze
do nemocnic, sirotèincù a charit, které peèují o znevýhodnìné obèany.
Vánoèní výzdoba je velice bohatá, obzvláš osvìtlení vnì domu, a v nìkterých pøípadech
nemá daleko ke kýèi. Amerièané, slavící Vánoce, mají stromeèek, živý nebo umìlý, který zdobí
drobnými svìtly, ozdobnými koulemi, øetìzy z popcornu, apod. Nìkteré tradice se podobají tìm
anglickým, ale vzhledem ke znaèné rùznorodosti jednotlivých státù, národností i náboženství se však
mohou i dost odlišovat.
Austrálie a Nový Zéland jsou první státy, které èasovì oslavují Štìdrý den, Èeši si na nìj
musejí poèkat o 11 hodin déle. I tato zemì je harmonickým mixem etnických skupin a vìtšinou každá
z nich praktikuje vánoèní zvyky vztahující se k jejich pùvodnímu domovu. Dá se øíci, že typicky
australské Vánoce neexistují a za výchozí model oslavy Vánoc byly použity britské zvyky. Dárky zde
nosí rovnìž Otec Vánoc, ale poslední léta si na oblibì získává i jeho americký rival Santa Claus.
V noci z 24. na 25. prosince pøichází do domù a vkládá dìtem dárky do punèoch na krbu èi do povlaku
na polštáø zavìšeného v rohu postele. Vánoèní výzdoba je støídmá, používají se pøedevším slamìné
ozdoby, vìtvièky ze stromù, jmelí a samozøejmì i vánoèní stromeèek.
Osobou, která nosí dárky v Brazílii, je Papai Noel (Otec Vánoc). Dle legendy žije v
Grónsku (je zde patrný vliv anglosaských zemí). Když pøijíždí do Brazílie, pøizpùsobuje se místním
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pøírodním podmínkám a pøevléká se ze svého teplého obleèení do lehké košile a kalhot. Mezi
vánoèní dekorace zde patøí øezané kvìtiny a v posledních letech i mohutné ohòostroje, vybuchující
na klidné noèní obloze velkých mìst. Brazilci patøí mezi nejotevøenìjší národy svìta - lidé bìhem
oslav zpívají a tanèí na ulicích a veselí pokraèuje až do svátku Tøí králù 6.ledna. V Peru dává do bot
nadílku duch Noel a v mnoha zemích Latinské Ameriky nadìlují Tøi králové.
Vánoce v Keni se hodnì prožívají v kostele. Ty jsou vyzdobeny balonky, kytkami a také
samozøejmì vánoèními stromky. Celé rodiny se scházejí na jednom místì, aby byly opìt spolu.
Vìtšinou se poøádá velká barbecue. V Libanonu zase rodiny sázejí semena do malých kelímkù mìsíc
pøed Vánocemi. Do Vánoc jim vyrostou malé rostlinky, které jim ozdobí byty a domy.
V mnoha zemích oslavy vánoc nepatøí k tradicím jejich náboženství, proto se ani neslaví.
Možná jen židovský svátek Chanuka – Svátek svìtel mùže køesanské vánoce v nìèem pøipomínat.
A co kde ve svìtì mívají dobrého na sváteèním stole? O tom si povíme tøeba pøíští rok…
/mmt/

... kam za kulturou
Program Metropolitní opery v New Yorku – pøímé pøenosy v kinì Panorama
11. prosince 2010 – DON CARLO (G.Verdi ; zaèátek v 18,45)
8. ledna 2011 – LA FANCIULLA DEL WEST (G. Puccini ; zaèátek v 18,45)
12. února 2011 – NIXON IN CHINA (John Adams ; zaèátek v 18,45) - nová inscenace
26. února 2011 – IPHIGÉNIE EN TAURIDE (Ch.W.Glück ; zaèátek v 18,45)
- úèinkuje Plácido Domino
Divadelní pøedstavení v zámeckém skleníku - pro dospìlé i pro dìti :
úterý
nedìle
Nedìle

7.12. v 19h
12.12. v 15h
16.1. v 15h

„Bez pøedsudkù“ – úèinkují Jana Paulová a Pavel Zedníèek
„Putování za Vánoèní hvìzdou“ – vánoèní pøíbìh se zpìvem koled
„Zimní pøíhody vèelích medvídkù“ – Brumda a Èmelda - kamarádi
z veèerníèku

Vánoèní koncert v Evangelickém kostele Boskovice
19. prosince 2010 v 15,00h vystoupí pìvecké sbory Leoš a NOTA
Tradièní vánoèní koncert
19. prosince 2010 v 18,00h v Sokolovnì Boskovice – zazní vánoèní písnì i Rybova Èeská mše
vánoèní, vystoupí pìvecké sbory ZŠ, ZUŠ, z Boskovic, z Letovic i ze Svitávky a pìvecký soubor Janáèek
(vstupné 70,- a 90,-kè, pøedprodej na MIS Boskovice, tel.è.516488677)
Vánoèní koncert Petr Bende&band
v pátek 3.12.2010 v 19,30h v Dìlnickém domì v Blansku
Adventní koncert v Evangelickém kostele Boskovice
v nedìli 28.11. v 18h (zpìv a hra na historické nástroje, vstupné dobrovolné)
Vánoèní koncert Vìry Martinové – 10.12. v 19h v KD Letovice
Koncert Ládi Kerndla
12.12.2010 v zámecké kapli zámku Rájec nad Svitavou
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Akce u nás na Okrouhlé
27.11.
5.12.
19.12.
25.12.

Taneèní zábava od 21h – hraje Tamdem
Rozsvìcení vánoèního stromu s mikulášskou besídkou od 16h u pohostinství BOBY
Posezení se seniory s hudbou a obèerstvením v Pohostinství BOBY od 16h
- tìšíme se na co možná nejhojnìjší úèast
Taneèní zábava od 21h – hraje Krounex

Co èeká na dìti v MŠ :
„Co to vidím v kalendáøi, že by byly Vánoce?“ – vánoèní nadílka a posezení u vánoèního stromeèku
/mmt/

Mikuláš
Pro letošní rok se v MŠ rozhodli pojmout mikulášskou nadílku trochu netradiènì.
A souèasnì ji spojit i se slavnostním rozsvìcením vánoèního stromu v obci (kteroužto tradici jsme
vloni trochu improvizovanì zapoèali). Vše se bude tentokrát odehrávat
v nedìli 5.12. od 16 hodin
u støíbrného smrku vedle pohostinství BOBY, kde bude zajištìno zázemí s obèerstvením a teplými
nápoji i dostateèný prostor pro pøihlížející.
Dìti z mateøské školy vystoupí s písnièkami a básnièkami, zazpíváme koledy a vánoèní
písnì. I ostatní dìti se mohou zapojit, za což budou posléze všichni odmìnìni samotným
sv. Mikulášem. Po èarovném zaklínadle se urèitì rozsvítí i vánoèní strom a sv. Mikuláš pak jistì
zavítá i do vašich domovù.
Zveme tímto už i všechny nebeské a pekelné tvory k vánoènímu stromu.
/mmt/
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Tipy na akce v Boskovicích
28.11.
10.-11.12.
18.12.
24.12.
25.-27.12.
30.12.
31.12.

v 17 h slavnostní rozsvícení vánoèního stromu na námìstí s Kukym
již 13. roèník tradièního Vánoèního jarmarku na námìstí - vždy od 9 h
v pátek v 10 a v 18 h slavnostní prùvod v kostýmech a veèer ohòová show
vernisáž Výstavy palièkované krajky - v 16 h v Muzeu Boskovicka na ul. Hradní
polévka pro chudé i bohaté – charitativní akce na námìstí s dlouholetou tradicí
vánoèní kostýmované prohlídky na Zámku
- nutná rezervace na tel.è. 516452241, 516454605, info www.zamekboskovice.cz
zimní jízda vojenského veteránklubu K+K
tradièní Silvestr v letním kinì
- program pro dìti i dospìlý doprovod, teplé nápoje i obèerstvení, na závìr ohòostroj

Akce ve westernovém mìsteèku :
Country bály – v sobotu 27.11., 4.12., 10. i 11.12., 18.12., 25.12. vždy ve 20 hod, vstup zdarma.
Westernový Silvestr 2010 - 31.12.2010 - s celoveèerním programem, tombolou a živou hudbou.
Rozlouèení se starým rokem a pøivítání nového roku pùlnoèním ohòostrojem.
Cena na osobu 1000,- Kè, rezervace vstupenek již nyní na tel. è. 739000261 (nutná i rezervace
ubytování, cena od 200,- do 600,- Kè dle typu).
Lidové (farmáøské) trhy na zámku v Boskovicích
Prodej kvalitního èeského zboží od výrobcù a pìstitelù z našeho regionu.
Nakoupíte zde : èerstvé ovoce a zeleninu, kvìtiny i suché vazby, vèelaøské výrobky (med, medovina,
svíèky,…), mošt, mléko, výrobky z kozího a ovèího mléka, perníèky a jiné peèivo (frgály,
„štramberské uši“, ..), uzeniny a zabíjaèkové pochoutky, keramiku, výrobky ze døeva (hraèky,…),
kovu a kùže, pletené, šité a háèkované zboží, biokosmetiku a ekologické èistící prostøedky,…
Každou støedu 9,00-16,00 na nádvoøí Zámku Boskovice
Parkovištì pod zámkem zdarma. Pøijïte podpoøit dobrou akci – èím více bude zákazníkù,
tím vìtší sortiment zboží zde najdeme.
/mmt/

... a v okolí
27.-28.11.
27.-28.11.

vánoèní dílny na zámku Lysice, prodej adventních vìncù, palièkovaných krajek a vánoèních ozdob
prodejní vánoèní výstava v sálu zámku V. Opatovice (10-17h) - ván. vazby, perníkové zboží a

1.-21.12.
20.-26.12.
25. a 31.12.

tradièní vánoèní výstava - "Betlémy a vánoèní zvyky" - MKS Letovice (po-pá 9-17h, ne 14-17h)
vánoèní výstava pohyblivých betlémù, Arboretum Borotín
vánoèní prohlídky Zámku Lysice (9-16h)

výrobky z medu, šperky, svíèky, dárkové zbožívozdob

Olešnice na Moravì vás zve mimo Skiareálu také do Muzea strašidel – vstupenky v Infocentru na nám. Míru
21, tel.è. 608404654 a Muzea veteránù – nám. Míru 25, tel.è. 734440190
Tip na výlet nejen pro pány kluky – Zahradní železnice v Drásovì u Tišnova
Krom prohlídky lokomotiv a vagonkù se svezete replikou vlaku z poèátku minulého století na trati s
15 výhybkami dlouhé cca 400m, obslouží vás personál v prvorepublikových uniformách a obdržíte i klasickou
kartonovou jízdenku. Areál je veøejnosti pøístupný celoroènì, vždy první nedìli v mìsíci od 12 do 18 hodin (v
zimních mìsících pouze do 16.00). Další informace o èinnosti spolku a provozu ZŽD mùžete získat na
telefonních èíslech 606333066 a 549424296 nebo na www.zzd.wz.cz.

/mmt/
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... další tipy
Nabídka ze Zahradnictví Lebiš
Pro pìstitele truhlíkových kvìtin pøichází od Lébišù zajímavá vánoèní akce – slevy všech
samozavlažovacích truhlíkù, závìsných i kaskádových zavlažovacích kvìtináèù, substrátù a hnojiv, speciálních
úchytù truhlíkù na zeï i balkon, a mnoha jiných výrobkù. Spokojení uživatelé si mohou dokoupit nové kousky a
zaèáteèníci vyzkoušet nesporné výhody tohoto systému za pøíjemné ceny:
F
Barva bílá, terakota a tmavì hnìdá - délka 50cm i 60 cm – komplet za 99,- Kè
F
Barvy žlutá, oranžová, èervená, sv.zelená a modrá - délka 50cm i 60 cm - komplet za 85,- Kè
Akce trvá do 31.1.2011, otevøeno ve všední dny 8-15h, více informací na www.lebis.cz.
Nabídka Støední pedagogické školy Boskovice
Akreditované rekvalifikaèní zdravotnické kurzy - první pomoci a zdravotník pobytových akcí
(tábory, lyžaøské kurzy, zájezdy, školy v pøírodì, zdravotní dozor na sportovních, kulturních a spoleèenských
akcích,…): 27. – 28.11.2010 a 11. – 12.12 2010.
Školení provádí firma Rescue Pardubice, www.rescue.pardubice.cz
3. roèník velké vánoèní losovací soutìže v Mìstských lázních Boskovice pøipravily
Služby Boskovice ve spolupráci s Elektro MiRa Boskovice, Solnou jeskyní Moøská pláž Boskovice,
Sport-kola-servis Petrù a Zrcadlem blanenska a boskovicka. V nedìli 19. 12. 2010 budou slosovány všechny
vstupenky v hodnotì nad 150 Kè, opatøené jménem, pøíjmením a telefonem a vložené do pøipraveného osudí
v lázních, o hodnotné ceny, které budou pøedány výhercùm pøed Štìdrým dnem.

/mmt/

Dùležité informace
Pohotovostní služba
Dìtská lékaøská služba první pomoci,
pracovní doba: So, Ne, svátek
8.00-20.00
Všeobecná lékaøská služba první pomoci, pracovní doba: všední dny
17.00-22.00,
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 346 / 283
So, Ne, svátek
8.00-20.00
Zubní pohotovost
Úrazová nemocnici Brno
pracovní doba: všední dny:
17.00-07.00
Ponávka 6, tel.: 545 538 111
So, Ne, svátek: 00.00-24.00
Boskovicko
pracovní doba: So, Ne, svátek: 08.00-12.00
Listopad
27.11.
MUDr. Padìrová
28.11.
MUDr. Pernicová
Prosinec
4.12. MUDr. Sládek
5.12. MUDr. Srpová
11.12.
MUDr. Šumberová
12.12. MUDr. Žilka
18.12. MUDr. Adamová
19.12. MUDr. Boèková
24.12. MUDr. Fenyk
25.12. MUDr. Grénarová
26.12. MUDr. Chatrná
Leden 2011
1.1.
MUDr. Chatrný
2.1.
MUDr. Jaklová
Okrouhlecký list adv/2010

Šebetov, 117
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 465 452
516 494 138

Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Lysice, Komenského 429
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo námìstí 18
Kunštát, nám. ÈSÈK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Boskovice, Lidická 8

516 477 319
604 760 665
516 472 227
516 467 313
516 474 018
516 462 203
516 474 310
516 494 204
516 453 998

Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24

516 456 109
516 454 046
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„Rozkvetlá Okrouhlá 2010“
Krásných kvìtù na oknech i tvùrèích kompozic pøed domy bylo letos opìt tolik, že bylo z èeho
vybírat. Jen jsme posunuli termín ukonèení soutìže až do druhé poloviny mìsíce øíjna, nebo vlivem
letošního neobvyklého poèasí se nedaøilo pìstování tak, jak bylo døíve zvykem. Proto nìkomu vykvetly
truhlíky až koncem záøí, nìkomu odkvetly již v srpnu. Fotky byly poøízeny ve 3 termínech v mìsících
srpnu a záøí.
Ani letošní rozhodování komise nebylo vùbec jednoduché, odmìnu by zasloužilo jistì více
pìstitelù. Vždy jde však o subjektivní posouzení èlenù komise, s pøihlédnutím k vlastním zkušenostem a
vkusu. Protože nejde o fyzikálnì èi matematicky mìøitelné velièiny, nemusíte s výsledky vždy souhlasit.
Na druhou stranu lze pøedpokládat, že úspìch v soutìži mùže potkat jednou každého, kdo se pìstováním
zabývá.
Z nepøeberného množství fotek jsme nakonec opìt vybrali po 5 vítìzích v každé kategorii.
Pøi hodnocení se cenila nejen dokonalost výsledkù, ale také dùvtip a neobvyklé kombinace, a hlavnì
celkový dojem z vašeho snažení. Pøed domy se v letošním roce objevilo opìt mnoho nových „pøírùstkù“,
ty necháváme dorùst do pøíštích roèníkù soutìže, nebo zde jde o bìh na delší tra, a máme i tak spoustu
zajímavých záhonkù kolem sebe, které nejde pøehlédnout a ze kterých mùžeme vybírat.
Na závìr ještì slibovaná novinka pro pøíští roèník. Je reakcí na stesky pìstitelù, kteøí se nevìnují
pìstováním kvìtin v truhlících a jejichž záhonky nás mohou potìšit spíše jen v jarním období – od pøíštího
roku pøibude v soutìži ještì jedna kategorie – „Pøedzahrádka na jaøe“. Pokusíme se zmapovat
rozmanitost jarní flory u našich domù a pøípadnì i jarní výzdobu oken. I tato kategorie však bude
vyhodnocena a ocenìna až na podzim, spoleènì s ostatními.

A jak to tedy dopadlo?
V Kategorii „Výsadby kvìtin v truhlících na balkonech a oknech“
1. p. Leona Štarmanová
(è.p.100)
2. p. Iva Šamšulová
(è.p.123)
3. p. Františka Nìmcová
(è.p.90)
4. s. Lenka Uèòová
(è.p.150)
5. p. Hana Vítová
(è.p.118)
Kategorie „Nejhezèí pøedzahrádka“
1. p. Františka Tlamková
(è.p.55)
2. p. Božena Horáková
(è.p.14)
3. p. Dobromila Kejíková (è.p.122)
4. p.Miroslava Vikušová
(è.p.72)
5. p. Jana Tlamková
(è.p.4)
V nedìli 24.øíjna odpoledne se pak témìø všichni vítìzové (èi spíše vítìzky) sešli v zasedací
místnosti OÚ, kde je èekalo malé pohoštìní, výstavka všech obrázkù a hlavnì diplomy a dárky za jejich
snažení. V pøíjemné atmosféøe strávené hodinky jistì nikdo nelitoval, nebo došlo i na výmìnu zkušeností
s pìstováním a získání inspirací do další práce.
Velké podìkování patøí všem firmám, hlavnì OÚ Okrouhlá, Zahradnictví Hartl Benešov,
DOPES Benešov, Zahradnictví Koupý Doubravice nad Svitavou a Pohostinství BOBY Okrouhlá, které
nám pomohly zabezpeèit ocenìní a pohoštìní vítìzù.
Výsledky soutìže, kompletní fotodokumentaci i další informace najdete na webových stránkách
obce, a od mìsíce listopadu také ve vitrínì u obchodu Jednoty. Pøipomínám i reportáž regionální televize
o naší soutìži na www.rta.cz.
/mmt/
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Pro lepší náladu
Rodièe mají dvì dìti - jednoho pesimistu a druhého
velkého optimistu. Na Vánoce chtìjí rodièe dìti vyzkoušet.
Pesimistovi vykoupí obchod s hraèkami a optimistovi
dovezou do pokoje kopu koòského hnoje. Zazvoní na
zvonec a dìti bìží do pokoje podívat se na dárky. Z pokoje
pesimisty se ozývá pláè. "Tolik dárkù,všichni mi budou
závidìt, hraèky se budou kazit a tolik baterek do nich." Z
pokoje optimisty se ozývá smích. Když pøijdou do pokoje,
optimista se pøehrabuje v hnoji a øíká: "Tolik hnoje, to tu
musí být nìkde koník!".

Uèitel se ptá žákù, èím by chtìli být, až
budou velcí. Vìtšina dìtí pohotovì
odpoví, že hercem, zpìvákem, hasièem, ...
Jen Honzík se zamyslí a povídá: "Já bych
chtìl být Ježíškem."
"Kvùli tomu, že rozdává dárky?"
„Ne, protože pracuje jen jednou za rok!"

O štìdrém dnu volá Franta svému kámošovi: "Hele nemáš dneska na pùl dne èas?" Kamarád se
diví: ,,Zrovna dnes, a proè?" "No já jen že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel.....

Chlápek vybírá dárek k Vánocùm: „Máte nìco levného, užiteèného a hezkého?”
„Tøeba tady kapesníèky,” ukazuje ochotnì prodavaèka, „pro koho to máte?”
„Pro manželku.”
„Tak to bude urèitì pøekvapená.”
„To jo,” souhlasí ženáè, „ona myslí, že dostane pod stromeèek kožich!”

/sh/

Vánoce stojí za branou,
èekají na pozvání.
A v srdcích po nich zùstanou
vzpomínky, radost a štìstí.
Vánoèní svátky plné pohody a v novém
roce pevné zdraví, hodnì štìstí a spokojenosti
pøeje starosta a zastupitelé
obce Okrouhlá
Milí spoluobèané, byli bychom rádi, kdyby se náš zpravodaj dostal opravdu ke všem zájemcùm. Pokud máte ve svém
okolí nìkoho, kdo se o dìní v naší obci také zajímá, ale zpravodaj v tištìné podobì se k nìmu nedostane, využijte, prosím, naší
nabídky zasílat zpravodaj elektronickou poštou - mailové adresy nahlaste paní Milenì Tiché v è. 58 nebo na email
okrouhleckylist@seznam.cz.
Editorial
Vydává Obecní úøad Okrouhlá, Okrouhlá 123, 680 01, tel./fax: 516 467 244, okrouhla@okrouhla.cz
pod evidenèním èíslem MK ÈR E 18973
Redakèní rada: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák, Ing. Milan Tlamka.
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