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Motto:
„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta“
Seneca

P

rázdniny a dovolené jsou již dávno za námi a všem začaly každodenní
povinnosti. Pár příjemných chvil venku však můžeme s dětmi strávit ještě
třeba při pouštění draků. Farní drakiáda, již 4., na kopci Fabiňáku na Kořenci
v sobotu 14.10. se vydařila, tak snad vás bude zajímat i něco z historie této tradiční
zábavy. Nabídku dalších tipů na trávení zkracujících se podzimních dní najdete
uvnitř našeho nového listu.
První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny
ze 4.století před n.l. a podle legendy jej vyrobil farmář tak,
že vytvořil řetězec z bambusu, aby zabránil ztrátě
klobouku v silném větru. V Číně draky vypouštějí
odnepaměti během náboženských slavností, neboť slouží
spojení mezi bohy a lidmi, mají zahánět blížící se bouře,
dokážou zastrašit nepřítele a ochránit políčka před ptáky.
Jejich tradiční draci jsou symbolem dodnes.
Později se draci používali i jinak. Například v roce 1752 Benjamin Franklin draky
používal k pokusům s elektřinou, díky nim dokázal elektrický původ blesku. V r. 1826 byl
patentován kočár tažený draky, který uvezl až 5 lidí rychlostí kolem 40 km/hod, a v roce
1905 jistý Brooke-Smith vylétl na soustavě draků až do výšky 1048 m. Armáda je používala
pro výzvědné služby a zásadní roli sehráli i ve vývoji prvního letounu bratří Wrightů. Ne
nadarmo se přelomu 19. a 20. století říkalo „zlatý věk draků“.
pokračování na str. 6
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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.

Změna letního času na zimní proběhne v noci ze soboty 28. 10. na neděli 29. 10.,
kdy si ručičky hodinek přetočíme z 3:00 na 2:00, přispíme si tak o 1 hodinu.

E
E
E

E
E

E

zemědělský Investiční Fond právě schvaluje naši dotaci na pořízení víceúčelového
traktoru, do konce roku by mohl být dodán
za pomoci dotace byl také dovybaven KD novými stoly a židlemi, staré poslouží ještě
v nové hasičárně a klubovně vedle OÚ
na konci prázdnin byla pod taktovkou spolku VOKO stržena střecha a strop na věži na
Klenčí, která byla v dezolátním stavu a hrozilo zřícení konstrukce. O dalším využití
místa se jedná, návrhy od Vás rádi přijmeme. Pokračování akce na jaře.
připravují se kritéria pro posuzování žádostí o pozemky v lokalitě Melkov II.
Pokud jste si ještě nevyzvedli v ZD Skály nájemné z pozemků a majetkových podílů
ve formě naturální, máte možnost tak učinit na základě telefonické domluvy s panem
Žáčkem, tel: 733533492. (Cena obilí je stanovena na 450,- Kč za jeden metrický cent
pro ječmen, pšenici i oves.)
dne 4. 5. 2017 byla provedena celoplošná deratizace obce. Byly použity nástrahy
metodou zavěšení kostek v dešťové a hluboké kanalizaci, celkem v 97 šachtách a
vpustích. Na základě kontrolního průzkumu dne 20.6. byla zjištěna úroveň výskytu
stále ještě nadprůměrná a doporučená pravidelná deratizace po dobu 2-3 let. Další
tedy proběhla v minulém měsíci, proto dlouhodobě dbejte zvýšené pozornosti v okolí
vpustí.
/mmt/

Sběrna bude letos otevřena ještě v sobotu 4.11. v 9 - 11 hodin.
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Opakovaně se na Vás obracíme s prosbou o respektování pravidel silničního provozu na
místních komunikacích, zvlášť o správné parkování kolem zvonice a směrem k Melkovu. Množí se
případy neprůjezdnosti a špatného výhledu při odbočování v důsledku parkování dodávek
na nesprávném místě, není dodržena průjezdná šířka 3 m pro každý směr. Také doporučujeme jezdit
kolem zvonice „jednosměrně“ - z hlavní silnice z obou směrů horní cestou a od Melkova na hlavní
silnici pod zvonicí. Prozatím se nebude situace řešit dopravními značkami, jde o velmi složitý
a finančně nákladný proces, a všechny problémy by značky stejně nedokázaly vyřešit. Jakékoliv
porušení pravidel ohlaste, prosím, přímo Polici ČR, příp. prostřednictvím zastupitelů, třeba finanční
postihy pomohou nejlépe.

V minulém období se na Blanensku opět objevily případy podvodníků, kteří se vydávají
za zaměstnance Vodárenské akciové společnosti. VAS opětovně žádá zejména starší občany
o OBEZŘETNOST! Už v minulosti se společnost setkala s tím, že podvodníci tvrdili, že jdou vrátit
přeplatek, popřípadě hledali jiné záminky, jak se dostat do Vašich obydlí a zjistit, kde máte uložené
peníze. Proto znovu zdůrazňují, že po jejich zaměstnancích můžete kdykoliv požadovat předložení
služebního průkazu, kterými jsou všichni zaměstnanci vstupující do Vašich provozoven
a domácností vybaveni. Průkaz je opatřen i fotografií zaměstnance. Kdykoliv se také můžete
telefonicky obrátit na společnost a požádat o ověření, zda se někdo z jejich zaměstnanců v naší obci
v daném okamžiku pohybuje.
Pokud se někdo s těmito podvodníky setká, ať neprodleně informuje Policii ČR.
/bš/
Stavba nové hasičské stanice
V současné době jsou již provedeny všechny vnitřní instalace a topení, které vede z velké
části v podlahách. Jsou osazena okna a dveře, z 95% je natažena omítka, malé úpravy se čekají
až po usazení okenních parapetů a před malbou po dokončení kompletace topení a elektrických
rozvodů. Stropy jsou kompletně zatepleny a byla provizorně natažena parotěsná fólie. Na schodišti
byl instalován sádrokartonový strop, zbytek stropů bude realizován v následujícím měsíci.
V minulém týdnu došlo k pokládce voděodolné a tepelné izolace do podlah. Následně byl proveden
mimořádný kontrolní den za účelem ověření provedení skladby. Nebyly shledány závady, a proto
došlo k odlití podlah a následně k vybetonování podlah v garážích pro techniku. Po nutné
technologické přestávce ke správnému vytvrdnutí podlahových hmot se začne s dokončováním
stropů, pokládkou keramických dlažeb a kompletací technických rozvodů. Zvenku je dokončeno
a zkontrolováno provedení zateplení, je hotová fasáda a namontována vrata. Dokončuje se instalace
římsy a klempířské práce.
Členy JSDH byl svépomocí proveden rozvod vzduchu, který byl z projektu vyloučen
z důvodu snížení nákladů obci. Náklady za materiál činí zatím cca 3.000,- Kč. Rozvod bude
dokončen až před malbou. Předpokládané úspory budou činit cca 50.000,- Kč. Tento rozvod byl
zhotovitelem stavby prokonzultován a odsouhlasen. Směrem k hřišti je vybudovaná opěrná zeď
a pro větší bezpečnost bude ještě osazena zábradlím nebo plotem.
Každý čtvrtek ve 14 hodin probíhá na stavbě kontrolní den. Průběžně najdete fotografie
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ze stavby na webu obce v odkazu Hasiči Okrouhlá. Bližší informace Vám může podat také ing. Milan
Tlamka, který se na vybudování a hladkém průběhu stavby nejvíce podílí. Průběžně upravuje
projekt, aby nedocházelo ke zbytečným vícepracem, příp. volí jinou, levnější variantu. Bohužel se
rozpočet musel navýšit v důsledku zjištění skalnatého podloží v jednom místě a povolání jiné
techniky. Výsledný finanční přehled Vám přineseme po dokončení stavby v dalším čísle. Ukončení
stavby by mohlo být dokonce dříve, než plánovaný termín 12.12.2017. Terénní úpravy okolí se
budou dělat až na jaře příštího roku.
Přejme stavbařům dobré počasí, aby dílo úspěšně dokončili.
/imt/

Zprávy od hasičů
Požár v Boskovicích
Požár 11. srpna v Boskovicích způsobil vysokou škodu. K místu události vyjelo deset
jednotek hasičů. Zásahu se zúčastnila i jednotka z Okrouhlé s cisternovou automobilovou stříkačkou.
Informaci o požáru střechy administrativního objektu přijalo operační středisko hasičů
krátce po 14. hodině. Po příjezdu prvních jednotek na místo si velitel zásahu vyžádal vyhlášení
druhého stupně požárního poplachu. Do tohoto vyššího stupně poplachu spadá i naše jednotka.
Okrouhlečtí hasiči na místo vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou MAN 4x4. V současné
době je naše cisterna v provizorních prostorách v garáži u kulturního domu, neboť se do zbrojnice
u obecního úřadu nevejde. Ve stávající zbrojnici máme ale šatnu se zásahovými oděvy a další
prostředky potřebné k likvidaci požáru. Výjezd jednotky na požár s cisternou je tedy vždy
komplikovaný, organizačně náročný a bohužel s časovou prodlevou. Všechny tyto problémy budou
ale již za krátko minulostí vzhledem k plně probíhající stavbě nové zbrojnice.
Oheň v Boskovicích hasiči dostali pod kontrolu šesti vodními proudy krátce po 15. hodině.
Při požáru se nikdo nezranil. Ulice Komenského byla po dobu zásahu uzavřena. Příčina vzniku
požáru zůstává v šetření. Vyšetřovatel odhadl předběžně způsobenou škodu na několik milionů
korun (zdroj www.firebrno.cz).
Během zásahu u požáru v Boskovicích byl vyhlášen naší jednotce opakovaný požární
poplach operačním střediskem hasičů. Vyvstala potřeba akutního zásahu ve Žďárné, neboť místní
jednotka také zasahovala s oběma vozidly u požáru v Boskovicích. Jednotka okrouhleckých hasičů
vyjela za 6 minut od vyhlášení poplachu k technické pomoci do Žďárné a to k likvidaci agresivního
hmyzu v rodinném domě.
/imt/
Mladí hasiči
Klub Mladých Hasičů je aktivní od roku 2002. V současné době má 25 členů v mladší
a starší kategorii a 2 dorostence. Máme pravidelné schůzky každý pátek, v zimním období v KD
a za příznivého počasí na hřišti nebo v klubovně. Zúčastňujeme se závodů jak v okrsku, ve kterých je
účast družstev menší, tak v okresních kolech, kde je pak účast velmi hojná. V březnu jsme uspořádali
brigádu na úklid hasičského výletiště a dále se děti podílely na pořádání dětského dne. Tréninky
obsahují jak přípravu sportovní, jako např. štafety, požární útoky a branné závody, tak přípravu
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na zkoušky odborností a plnění úkolů na stanovištích branných závodů, např. topografické značky,
práce s buzolou, uzlování, zdravotní přípravu, střelbu a další.
Účast našich družstev v okrskových kolech:
11.2.2017
17.6.2017
25.6.2017
2.7.2017
27.8.2017
2.9.2017
24.9.2017
1.10.2017

Suchý - Suchovský šmodrch: mladší 1. a 5. místo, starší 5. místo
Suchý - Soutěž v požárním útoku: mladší 1. a 5. místo
Okrouhlá - Memoriál Bohumila Andrlíka: mladší 1., 2. a 4. místo, starší 1. místo
Velenov - Memoriál Miroslava Ošlejška: mladší 1. a 4. místo
Vratíkov - Memoriál Františka Sekaniny: mladší 1. místo
Boskovice - Soutěž o mazurácký pohár: mladší 1. místo, starší 2. místo
Okrouhlá - Branný závod o pohár starosty obce: mladší - 4. a 5. místo, starší 3. místo
Ludíkov - Vědomostní soutěž - Memoriál J. Šindelky: mladší 3. místo, starší 4. místo

Výsledky z okrskových soutěží se započítávají do Okrskového poháru. V letošním
4. ročníku obsadili mladší závodníci 1. místo ze 6 družstev a starší 3. místo také ze 6 družstev.
Účast v okresních kolech:
13.5.2017 Ráječko - Okresní kolo Hry Plamen: mladší 12. místo z 41 družstev
7.10.2017 Velké Opatovice - Hra Plamen - Závod požárnické všestrannosti:
mladší 2. a 23. místo z 54 družstev, starší 23. místo z 43 družstev
K podzimnímu kolu je přiřazena ještě štafeta dvojic, ve které mladší vybojovali 12. místo
ze 42 družstev a starší 23. místo ze 43 družstev. Letos zaslouží děti z kroužku velkou pochvalu
za 2. místo v okresním kole a přejeme jim, aby jim vydrželo nadšení pro další boje, které jsou, jak
víme, o tréninku, píli a kázni.
/Libuše Veselá/

Myslivecký spolek Horka
Myslivecké odpoledne v Okrouhlé
Členové místního mysliveckého spolku Horka uspořádali v sobotu 26. srpna myslivecké
odpoledne. V příjemném prostředí na výletišti pod obcí se tentokrát sešlo téměř sto dětí se svým
dospělým doprovodem. Pro děti byl připraven zábavný program, jehož součástí byla střelba
ze vzduchovky, střílení v laserové střelnici nebo ukázka loveckých trofejí. Dále děti plnily
na stanovištích úkoly z oblasti přírodovědy, připravena byla i malba na obličej.
Všichni si pochutnávali na zvěřinovém guláši, který se připravoval na místě, děti dostávaly
párek v rohlíku a koláče z pekařství DOPES. Pohodovou atmosféru ještě na víc zpříjemnila živá
hudba. Vyvrcholením mysliveckého odpoledne byla velmi bohatá tombola a všichni pak odcházeli
z této vydařené akce s plnými náručemi odměn a výher. Myslivci by chtěli touto cestou poděkovat
všem sponzorům a také všem přítomným za účast.
/ Hana Novotná /
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pokračování ze str. 1

Velmi důležitým pomocníkem byli pro meteorology k pozorování počasí ve velkých
výškách. Říkalo se jim „meteorologičtí draci“. V roce 1749 připojil skotský meteorolog
k papírovému drakovi teploměr, aby změřil teplotu v takových výškách, do jakých by se člověk
nedostal, rekord pak padl 28. února 1898 v Miltonu (USA), kde drak na ocelovém lanku vystoupal
do výšky 3200 metrů.
K nám do Evropy se draci dostali na přelomu 16. a 17. století. Nejdřív byli v Anglii, Itálii
a Nizozemí a měli tvar šípu nebo kosočtverce. Nejoblíbenější kratochvílí bylo pouštění draků
v přímořských oblastech. I v našich končinách však patří pouštění papírových draků již stovky let
mezi velmi oblíbené zábavy malých i velkých. Jakmile začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný
podzimní vítr, začínají se na kopcích a polích objevovat první nadšenci s kupovanými, ale
i vlastnoručně vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění. Draků existují různé tvary
a typy, odlišné velikostí, způsobem výroby i použitým materiálem. A jak létání funguje? Drak se
ve vzduchu drží díky dynamickému vztlaku. Ten využívají i bezmotorová letadla, ale protože se
pohybují, nepotřebují vítr. Draci jsou na jednom místě, takže se bez větru neobejdou.
Draky rozlišujeme podle tvaru na plošné a krabicové a podle využití na rekreační, sportovní
a závodní, ty pak ještě na akrobatické a bojové. Plošní draci jsou různých geometrických tvarů a mají
ocas. Mezi nejznámější tvary patří kosočtvercové (tzv. diamond) a trojúhelníkové (delta),
šestiúhelníkové psaníčko či hvězda; většinou jsou to zkřížené proutky potažené papírem či plátnem,
ocas má fáborky. Krabicoví draci jsou trojrozměrní, mají komory, dokážou létat ve velmi vysoké
výšce a vyznačují se výjimečnou aerodynamickou rovnováhou. Akrobatičtí draci připomínají rogalo
a jsou velice sofistikovaní, jsou schopni udělat ve vzduchu velmi mnoho akrobatických kousků,
jejich dlouhý ocas doslova opisuje dráhu letu draka na obloze.
Jízda za drakem neboli powerkiting je novějším sportovním oborem. Kiting znamená
anglicky pouštět draka. U nás se tak nazývá několik disciplín, při kterých se lidé nechávají drakem
táhnout na surfu, skateboardu nebo snowboardu. Takový tažný drak je podobný paraglidingovému
křídlu.
Bojoví draci jsou zas ti, kteří mají jen jedno vlečné lanko a vyznačují se velmi velkou
rychlostí pohybu. Úkolem je chytit lanko soupeřova draka a stáhnout ho na zem. Každý takový drak
má určitou část šňůry potaženou lepidlem, mletým
sklem a pískem; každý se snaží svého draka řídit tak, aby
přeřezal šňůru soupeřova draka. Velké dračí bitvy se
konají hlavně v Japonsku.
Známější jsou ale spíš jiné soutěže, např.: který
drak dolétne výš, o nejmenšího, největšího nebo
nejstaršího draka, o nejhezčího nebo nejoriginálnějšího.
V roce 1919 byla německými příznivci pouštěna sestava
8 propojených draků, kteří vystoupali až do výšky 9740
m. Tak neváhejte a užijte si s dětmi pěkné chvíle
při společné zábavě (nebo aspoň společně najděte
každému dítku jeho draka a vybarvěte obrázek).
/mmt/
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Přehled akcí u nás
· Pohádkové putování Z pohádky do pohádky, které pořádá spolek VOKO se uskuteční v sobotu
4.11.2017. Start bude letos netradičně v nové ulici u Melkova od 16 hodin.
Bedlivě sledujte plakáty a hlášení místního rozhlasu, čeká na vás spousta novinek a překvapení.
· Pedig - další kurzy pletení z pedigu máme naplánovány na pondělí 20.11. a 27.11.2017 vždy v 1720 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Pro děti a seniory zdarma, ostatní 80,- Kč. Přihlásit se můžete osobně, telefonicky (737288037)
nebo emailem na ticha.milen@seznam.cz u p. Mileny Tiché v č.p. 58 nebo na letáku v obchodě
COOP a v MŠ.
· V sobotu 25.11.2017 v 18 hodin v KD se uskuteční 1. derniéra divadelního představení spolku
VOKO - „Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem“ - nenechte si ujít jedinečný
zážitek, účinkují Milan a Petr Havlíčkovi, Luboš Horák, Zdeněk Sedlák, Jan Kříž, Marek Tichý
a další.
· Obecní úřad Okrouhlá pořádá v neděli 26.11.2017 od 16 hodin v restauraci BOBY tradiční večer
pro důchodce. Stal se již tradiční formou poděkování našim seniorům za jejich práci pro obec
Okrouhlou. Součástí programu bude mimo jiné i vystoupení dětí z naší mateřské školky.
Občerstvení zajištěno.
· Mikulášský běh v sobotu 2.12.2017
· Mikulášská nadílka letos jinak
V úterý 5.12.2017 od 16 hodin proběhne tradiční Mikulášská besídka u Pohostinství BOBY,
spojená s rozsvícením vánočního stromu. Za Mikulášem ale vylezou čerti rovnou z pekla
a nadílka i pro všechny děti z obce proběhne přímo u stromu. Nebudou se již obcházet jednotlivé
domácnosti! Kdo bude mít o nadílku pro své děti zájem, může se přihlásit v obchodě COOP a
v MŠ a objedná si tím i balíček v hodnotě cca 120,- (50,- přispěje obec, 70,- zaplatíte). Na jeho
obsahu se můžeme ještě domluvit ve školce,..Můžete připsat i vzkaz pro Mikuláše, co s dětmi
probrat,... Teplé nápoje nebudou chybět!
· Divadelní zájezd do Brna na představení Marry Popins v pátek 15.12.2017 v 18 hodin je již
vyprodán. Odjezd autobusu z horní zastávky v 16,15 hodin, v 16,20 hodin od zvonice. (bude ještě
upřesněno místním rozhlasem, nezapomeňte vstupenky).
· Koledování u Pohostinství BOBY - v sobotu 23.12. v 18 hodin. Přijďte se vánočně naladit
s Benešovskou 12 a ochutnat dobroty od sousedů, teplé nápoje pro malé i velké budou připraveny.
· Kurz paličkování pro začátečníky - zájemcům o ruční práce, kteří by se chtěli tuto netradiční
techniku naučit, nabízíme 10 lekcí cca po 2 hodinách za 500,- Kč, v období po vánocích
v podvečerních hodinách v zasedací místnosti OÚ (upřesním dle zájmu). Počet omezen na max.
6 účastníků. Potřebovat budete herduli (válec), 10 párů paliček, krabičku špendlíků. Nová sada je
zbytečně drahá, ale spousta nabídek je na internetových bazarech nebo se dá vyrobit snadno i
doma, pomohu zařídit. Přihlásit se můžete na tel. 737288037, mailem na ticha.milen@seznam.cz
nebo osobně v č.p. 58.
/mmt/
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Spolek
Expedice VLTAVA 2017
Ani letos jsme nemohli vynechat
tradiční expedici po řece Vltavě. Opět se
k nám přidali nováčci, kteří byli tímto
zážitkem tak nadšeni, že příští rok chtějí
s námi znovu. I když počasí na konci moc
nepřálo - výpravu jsme ukončili o den
dříve - a ani vody nebylo to co loni, i tak se
expedice líbila jak dětem tak dospělým
a už se těšíme na příští rok.
Bouda / Věž / Tribuna
Pro někoho zbytečná stavba, pro někoho
srdcová záležitost... Se slzou v oku jsme v pátek 1. září
uspořádali poslední akci a v sobotu 2. září už šla velká
část této stavby k zemi. Kdybychom ale věděli, v jakém
je nástavba stavu, jistě bychom dovnitř vůbec nevlezli.
Pustili jsme se do likvidace této stavby hlavně proto, že
již hrozilo její zřícení. A byli bychom velice neradi,
kdyby se zde někomu něco stalo.
Po odkrytí promáčené a shnilé střechy a stěn na nás čekalo ještě větší překvapení v podobě
chybějících trámů (zcela shnilých), podlahových prken, které šly loupat jako perník a vydrolených
zdí. Kdyby si snad někdo myslel, že dřevěný materiál by ještě k něčemu byl, mohl nám přijít
s rozebíráním pomoci a klidně si jej odvézt. Zcela jistě by však radost neměl. Většina se ani na topení
nehodí.
Co bude se stavbou dál? Tady bychom rádi uvítali vaše nápady a návrhy. Můžete se o ně
s námi podělit buď osobně nebo na spolekvoko@centrum.cz. S největší pravděpodobností ale na jaře
rozebereme zdivo a suť odvezeme na skládku. A na betonové desce už se dá ledasco vymyslet. Něco
již máme namyšleno, ale třeba přijdete s lepším nápadem. Děkujeme také všem, kdo nám
při rozebírání konstrukce pomáhali!
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Společenství ARCHA
pátek 17.11. v 19 hodin
neděle 3.12. v 10 hodin
sobota 30.12. v 16 hodin

zájezd na divadlo do Brna, odjezd autobusu v 17.20 hodin z horní
zastávky a v 17.25 hodin od kapličky
Archa zpívá při mši svaté se sv. Mikulášem
tradiční Putování s Josefem a Marií do Betléma na Benešově, zakončení
na farním dvoře u jesliček

Z dění v naší MŠ
Provoz Mateřské školy Okrouhlá byl zahájen v pondělí 4. září 2017. Pro tento školní rok je
zapsáno 26 dětí. Od poloviny měsíce září pracuje v naší MŠ třetí paní učitelka, slečna Dagmar
Slepánková z Benešova, a to na čtyři hodiny denně. Na tento úvazek bude u nás zaměstnána do konce
kalendářního roku, od ledna potom 3x týdně na pobyt venku a to až do konce školního roku.
Od měsíce října pokračuje v naší MŠ 1x týdně logopedická péče pod vedením paní učitelky
Mgr. Reginy Müllerové.
V naší školce jsme uspřádali Dýňovou
slavnost, která proběhla 11. října odpoledne společně s
rodiči. Při společném setkání si rodiče s dětmi vyrobili
dýňového skřítka, kterého rozsvítili v předzahrádce naší
školky. Po té jsme se odebrali do průvodu s podzimními
lampičkami, které si děti předem již ve školce vyrobily.
Při návratu do MŠ měli rodiče a jejich děti možnost
ochutnat dýňovou polévku a zahřát se čajem. Akce byla zakončena ve večerních hodinách na zahradě
naší školky. Děkujeme rodičům za obětavý přístup, za krásné výrobky a za strávení pěkného
odpoledne.
Do naší školky již zavítalo Hodonínské maňáskové divadlo s pohádkou Loupežník
a Třeštipírko.
Do konce kalendářního roku nás čeká ještě:
Keramická dílna - asi 14. a 30. listopadu
Beseda se seniory - 26.listopadu
Divadlo Úsměv s pohádkou Zlá koza - 28.listopadu
Setkání s Mikulášem, andělem a čerty - 5. prosince
Slavíme spolu Vánoce - prosinec
Během prázdnin byly ve školce vyměněny zářivky v hlavní třídě. Dětem byly zakoupeny
nové přikrývky, polštáře a povlečení na dětské postýlky. Přejeme dětem, aby se jim odpoledne
v nových přikrývkách krásně odpočívalo, a zároveň přejeme dětem, aby se do školky každý den
těšily na nové zážitky a společné kamarády.
/Jaroslava Kovářová/
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Sport
Pohár Drahanské vrchoviny
Ročník s rekordním počtem závodníků a pořadovým číslem „šestnáct“ je již minulostí,
finále v nově zbudovaném Boskovickém Sportparku bylo 15. závodem letošního seriálu, k již
osvědčeným pořadatelům se přidaly letos navíc Knínice. Závodníkům přálo počasí a o vítězích se
rozhodovalo ve většině kategorií. Z naší obce se zapojili již jen 4 závodníci a v celkovém pořadí
za pořádající obce se umístili takto:
odrážedla
Jan Kříž - 7.m.
dívky 9-10 let
Barbora Tlamková - 3.m.
junioři a kadeti
Tomáš Tlamka - 5.m.
juniorky a kadetky
Monika Konečná - 3.m.
Běh okolo přehrady Křetínky
4.11.2017 - prezentace závodníků od 11 hodin, start závodu ve 14 hodin.
Start od sportovní haly, trať je dlouhá 14,7 km, startovné 130,- Kč.
Aktivity v KD
Každý čtvrtek v 19 hodin - aerobik s cvičitelkou Ilonou
Dokoupilovou.
Cvičení power jógy se letos v našem KD konat nebude. Zájemci
mohou navštěvovat každé pondělí od 18.30 hodin tělocvičnu na Benešově.
/mmt/

Kultura a akce v Boskovicích a okolí
Ř

Divadelní předplatné Boskovice 2017/18 - vždy v 19 hodin v Zám. skleníku nebo Sokolovně
- 8. 11. 2017 - Každý rok ve stejnou dobu uvádí pražské Divadlo bez zábradlí, režie: Jiří
Menzel, hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák.
- 31.1.2018 - Divadlo Frída uvádí titul Rošáda. Scénář a režie: Jakub Nvota, hrají: Martin
Trnavský, Bára Munzarová, Radim Novák ml., Marika Procházková
- 18.2.2018 - Římské noci se Simonou Stašovou a Oldřichem Víznerem
- 11. 4. 2018 - Divadlo Háta uvádí Hvězdné manýry. Povedená, rychlá a bláznivá fraška.
Režie: Roman Štolpa, hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Kamila
Špráchalová, Vlasta Žehrová/Olga "Háta" Želenská, Bára Chybová/Radka Pavlovčinová,
Martin Zounar, Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková, Marcela Nohýnková/Vlasta
Peterková/Veronika Jeníková, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček/Martin Sobotka
Změna místa konání a termínu vyhrazena.
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Ř

Jazz and Blues Boskovice 2017/18 - cyklus jazzových a bluesových koncertů v Zámeckém
skleníku, vždy v 19 hodin
- 31.10.2017 - Libor Šmoldas Organ Trio (CZ)
- 21.11.2017 - Bex Marshall (UK)
- 24.01.2018 - David Dorůžka Trio (CZ)
- 18.04.2018 - Steve Rodgers & Band (GB/CZ)

Ř

Kruh přátel hudby 2017/18 - nabídka nové koncertní sezóny, vždy v 19 hodin
- 3.11.2017 Sedláčkovo kvarteto „Z Listiny mladých umělců“, v Evangelickém kostele.
- 8.1.2018 Linha Singers „Novoroční koncert vokálně-instrumentálního souboru“
v Zámeckém skleníku
- 13.2.2018 Bohemia Saxophone Quartet, špičkové profesionální saxofonové kvarteto
v Zámeckém skleníku
- 25.4.2018 Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek - Židovská hudba pro dvě violoncella
a klezmer, v Synagoze maior
- 23.5.2018 Zámecký koncert Karolíny Žmolíkové - koncert mladé talentované zpěvačky
za klavírního doprovodu renomované klavíristky Doc. Šárky Králové v hudebním sále
na Zámku Boskovice

Ř

1.11. v 19 hodin v kině Panorama Boskovice - Cestuj a neprokrastinuj TO!
Cestovatelská beseda Barbory Pečeňové. Na přednáškách komickou formou povídá o zážitcích
z cest, kdy trénuje odvahu, hecování se i zvládání cestovatelských průšvihů. Procestovala 33
zemí, vyráží letadlem, stopem i na koloběžce. Vstupné v předprodeji 50 Kč / v den akce 70 Kč.

Ř

1.11. v 19 hodin v Zámeckém skleníku - 10. posezení s Boskovickou kapelou
Těleso působí na hudební scéně již 9. rokem. Vstupné: 110 Kč na místě / 80 Kč v předprodeji.

Ř

5.11. v 15 hodin v Zámeckém skleníku - pohádkové představení pro děti - Obušku z pytle ven
Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena, tentokrát v muzikálovém podání DS Julie Jurištové.
Vstupné: 120 Kč na místě / 90 Kč v předprodeji

Ř

5.11. v 17 hodin v kině Panorama - Den na zázračné planetě - Nejnovější snímek z produkce
BBC Earth Films představuje divákům nezapomenutelné zvířecí hrdiny: mládě zebry, snažící se
překonat rozvodněnou řeku; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze a další.

Ř

Kurz trénování paměti - 9.11. na téma Paměť - hříchy a poruchy a 23.11. téma Paměť a mozek,
vždy v 17.15-18.50 hodin v knihovně na Kořenci . Trénování paměti je určeno pro všechny
věkové kategorie, je dobré však začít co nejdříve, pod vedením lektorky, paní Jany Zemánkové,
se dozvíte mnohé o fungování paměti, jak ji podpořit, trénovat a zlepšit.
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Ř

11.11. v 19 hodin v Zám. skleníku - Javory - koncert k 25. výročí Oblastní charity Blansko.
Skupina Javory je hudební uskupení sourozenců Hany a Petra Ulrychových založené v roce
1974. Jako host se představí boskovický mandolinista Martin Krajíček. Výše příspěvku: 200 Kč

Ř

20.11. v 19 hodin v kině Panorama Boskovice - Ovčáček miláček
Druhý díl nekorektního kabaretu Městského divadla Zlín se v přímém přenosu vrací do kin.
Se svou politickou satirou Zlíňáci tentokrát citelně přitvrzují. Vstupné 200 Kč

Ř

22.11. v 19 hodin v Zámeckém skleníku - Folkový skleník: Aladin, Pavla Boučková a Jiří
Michálek, Michal Juříček. Večerní přehlídka autorské tvorby. Vstupné dobrovolné. Občerstvení
zajištěno. Sezení u stolů.

Ř

30.11. v 17-20 hodin v Židovském obecním domě, ulice Bílkova 7 - Ruský sever, přednášku
pořádá mezigenerační centrum při Senior Pointu města Boskovice

Ř

3.12. Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí Boskovice

Ř

5.12. v 19 hodin v Zámeckém skleníku - Vánoční koncert Katka a Dalibor Štruncovi Cimbal Classic 25 let. Oslavy „čtvrtstoletí laskavé hudby“ brněnské nadžánrové kapely budou
mít zastávku i v Boskovicích, a to v podobě tradičního vánočního koncertu. Vstupné: 250 Kč
na místě / 220 Kč v předprodeji

Ř

11.12. v 18 hodin v Zámeckém skleníku Boskovice - Vánoční koncert Milana Peroutky se
skupinou Perutě, po skončení autogramiáda. Předprodej v MIS Boskovice a v kanceláři Century
21, kpt. Jaroše 29, tel. 774 494 794. V případě malého zájmu bude koncert zrušen. Vstupenky
zařídím.

Ř

24.12. ve 12 hodin na Masarykově náměstí tradiční Polévka pro chudé a bohaté

Ř 31.12. v 16 hodin v Letním kině - Silvestrovské promítání s ohňostrojem
Informace a on-line rezervace na www.kinoboskovice.cz, resp. www.kulturaboskovice.cz.
Vánoční jarmark na Masarykově náměstí v Boskovicích
V pátek 8. prosince a v sobotu 9. prosince se můžete těšit na tradiční akci, kde Vás kromě
jarmarku řemesel a výrobků, který je vždy bohatý na vánoční sortiment a dárky, které v běžných
obchodních řetězcích nenajdete, čeká i občerstvení v podobě domácích trdelníků, medoviny,
svařeného vína apod., nebo živý betlém. Připraven je i bohatý kulturní program, jehož hlavní součástí
je historický slavnostní průvod, dojde na šermířská vystoupení, večerní ohňové kejkle, nejmenší
čekají pohádková představení a několik koncertních vystoupení.
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Farmářské trhy proběhnou na Masarykově náměstí v Boskovicích ještě v termínech 2.11., 30.11. a
14.12 vždy v 9 – 16 hodin
Arboretum Šmelcovna www.smelcovna.cz - do 30. 10. - Arboretum v barvách podzimu – prohlídka
- 23.- 25.11. Dny adventní vazby
Muzeum regionu Boskovicka www.muzeum-boskovicka.cz, Hradní 1 Boskovice,
otevřeno Út - Pá 10.00–17.00, So, Ne, sv. 13.00–17.00 hodin
- do 31.10. výstava ZMIZELÝ ŽIDOVSKÝ SVĚT NA STARÝCH POHLEDNICÍCH,
v Židovském obecním domě, Bílkova 7, Boskovice.
- 6.11.- 30.11. výstava ROZKULAČENO: půlstoletí perzekuce selského stavu
- 16.11. v 16 – 18 hodin – beseda k výstavě. Hosté: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. - autor
výstavy, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. - ředitel ÚSTR. www.rozkulaceno.cz.
- do 19. 11. výstava ŠLECHTICKÝ ROD MORKOVSKÝCH ZE ZÁSTŘIZL
Výstava představí původně rytířský, později do panského rodu povýšený moravský šlechtický
rod u příležitosti 450. výročí jejich příchodu do Boskovic.
- 7.-31. 12. výstava BARBAŘI V POHYBU, MALÁ HANÁ V DOBĚ ŘÍMSKÉ
Zámek Boskovice, www.zamekboskovice.cz
- 4. 11. od 12 hodin - 8. SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI - Svatohubertská mše svatá,
výstava loveckých trofejí, vystoupení sokolnické skupiny Zayferus, ukázky práce s koňmi
v lese, lesní pedagogika a rybářský kroužek, bohaté občerstvení a možnost nákupu zvěřiny,
program doprovází Holóbkova mozeka. Vstupné 70,- Kč (prohlídka zámku v ceně)
- 26.- 28.12. - tradiční VÁNOČNÍ KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY - rezervace nutná na tel.
516 452 241 nebo e-mailem na info@zamekboskovice.cz.
Westernové městečko Boskovice
- 10.11. - 12.11. od 10 hodin - 10. ročník Setkání westernových městeček, o putovní pohár ve
westernových dovednostech. Jídlo a pití je zajištěno na celý víkend!
- 3.- 5. 11. od 20 hodin - Bluegrass jam
Restaurace Morava Benešov - Martinská husa
Přijměte pozvání na tradiční Martinské hody, které se budou konat v termínu 10.11.-12.11. Také
nebude chybět martinské víno a sladkou tečkou Vašeho hodování budou martinské rohlíčky.
Možnost rezervace míst na telefonním čísle 516 467 220.
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Letovice
Ř 29.10.2017 v 8 – 12 hodin - Burza starožitností a sběratelských kuriozit, prodejní trh na zámku
Ř 1.11.2017 v 18 hodin v Kulturním domě - Poklady Aljašky a západní Kanady - beseda
s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Turistickém informačním
centru v Letovicích. Cena 150,- Kč, v předprodeji / na místě 180,- Kč.
Ř 2.11.2017 v 18:30 hodin v Kulturním domě - Mistři operních árií - účinkuje: Martina
Kociánová a České komorní trio. Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku
Letovice, 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz
Ř 4.11.2017 v 18 hodin v sále ZUŠ Letovice - Hildegarda z Bingenu (abatyše, magistra, teoložka,
skladatelka, malířka a žena. Scénář připravila a Hildegardu z Bingenu Vám přiblíží přední česká
herečka Milena Steinmasslová. Hudbou doprovází a zpívá Hana Blochová. Vstupné 100,- Kč.
Ř 15.11.2017 v 14 hodin v Městské knihovně - Antarktida - z konce světa na konec světa
II. cestopisná přednáška Jaromíra Nováka
Ř 15.11.2017 v 19 hodin v Kulturním domě - Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony
Klímové
Ve večeru plném písniček Simony Klímové vypráví známý český režisér Zdeněk Troška nejen o
filmech. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Turistickém informačním centru v Letovicích,
cena 200,- Kč/ na místě 250,- Kč.
Ř 30.11.2017 v 19 hodin v Kulturním domě - Olga Lounová & Band
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Turistickém informačním centru v Letovicích. Cena
vstupenky je 250,- Kč, na místě 300,- Kč.
Ř Cyklus přednášek z dějin umění, přednáší PhDr. Mirka Kacetlová, cena jedné lekce je 50 Kč
Témata: 3. 11. renesance, 1. 12. baroko, 15. 12. rokoko, klasicismus, 29. 12. romantismus,
realismus, 12. 1. umění přelomu 19. a 20. století, 26. 1. umění 1. poloviny 20. století, 9. 2. umění
2. poloviny 20. století
Vždy v 18 - 19.30 hodin v Městské knihovně Letovice, Tyršova 2, tel. 516 474 225, 775 568 304,
www.mks-letovice.cz/knihovna
Kunštát
Ř 9. 11. 2017 v 19 hodin v Kulturním domě Kunštát - „LIGA PROTI NEVĚŘE“- divadelní
představení z pera Zdenka Podskalského, v komedii s detektivní zápletkou hrají: Michaela
Kuklová, Petr Mácha, Veronika Nová, Ivo Šmoldas, režie: Biser A. Arichtev. Vstupné: 300,- Kč,
senioři 250,- Kč
Zámek Lysice, www.zameklysice.cz
Ř 2.12. - 3.12.2017 v 10 - 16 hodin - Advent na zámku - Prohlídky adventně a vánočně
vyzdobeného zámku (130/90 Kč), adventní dílna i prodej v renesančním salonku vedle
návštěvnické pokladny, vstup volný, prohlídka různě nazdobených vánočních stromků.V sobotu
i v neděli zámecká zabijačka!
Ř 25.12. a 31.12.2017 v 10-16 hodin - Vánoce na zámku - netradiční prohlídka
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Blansko
Ř do 29.12.2017 v Domě přírody Moravského krasu, Skalní mlýn, Blansko - Stříbrný poklad z
Moravského krasu . Nový unikátní nález stříbrných mincí ze 13. století z doby Přemysla
Otakara II. a Václava II. Moravské a české brakteáty a rakouské feniky.
Ř do 19.1. 2018 v Muzeu Blanenska - výstava: Merkur
Výstava pro malé i velké stavitele o oblíbené stavebnici Merkur.
Ř 6.11.2017 v 11-14 hodin v Nemocnici Blansko - Čas je mozek
Návštěvníci Nemocnice si mohou na infostánku kampaně „Čas je mozek“
vyzkoušet jednoduchý test, který prověří, jestli znají hlavní příznaky
mozkové příhody, umí je rychle odhalit a vědí, jak nemocnému účinně pomoci.
Na stánku budou přítomni lékaři a zdravotní personál neurologického oddělení. Zájemcům
budou měřit krevní tlak, hladinu cukru a cholesterolu v krvi
Ř 10.-12.11.2017 - Blanenské vítání svatého Martina
Vítání svatého Martina se letos v Blansku uskuteční již po jedenácté. Opět bude pro občany
města i jeho návštěvníky připraven bohatý třídenní program, z něhož si jistě vyberou milovníci
historie, kultury, zábavy i gastronomie. Úplný program na www.blansko.cz.
Ř 29.11.2017 ve 20 hodin v Dělnickém domě - zábavný pořad BUBU fóry aneb Co kamera nevidí
Zuzana Bubílková prozradí mnoho zajímavého ze zákulisí v médiích. Předprodej vstupenek
probíhá v Blanenské informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel. 516 410 470, e-mail:
infocentrum@blansko.cz. Cena v předprodeji: 200 Kč
Ř 1.12.2017 v 19 hodin v klubu Ulita - koncert: Jaroslav Samson Lenk. Ulita, B. Němcové 2A,
Blansko
Ř 3.12.2017 v 18 hodin v Dělnickém domě - Vánoční koncert: Petr Bende
Petr Bende a hosté: František Segrado, cimbálová muzika Gromba a pěvecký sbor Perličky.
Předprodej vstupenek probíhá online přes rezervační systém ticketlive.cz, vstupenky je možné
vyzvednout v blanenské cestovní kanceláři Invia na Wanklově nám 3. Cena: 330 Kč.
Ř 10. 12.2017 v 19 hodin v Dělnickém domě - Vánoční koncert: Eva Pilarová
Předprodej vstupenek v blanenské informační kanceláři "Blanka", Rožmitálova 6, tel. 516 410
470. Cena v předprodeji: 300 Kč. Vstupenka platí jako místenka.
Ř 16.1.2018 ve 20 hodin v Dělnickém domě - PARTIČKA
Vstupenky jsou již v prodeji přes předprodejní systém Ticketstream.cz.
Cena: 430 Kč.

Jedovnice
Ř tradiční výlov rybníka Olšovce - sobota 28. října 7.30 - 17 hodin a neděle 29. října 7,30 - 16
hodin na hrázi „U BAŠTY“. Stánkový prodej živých ryb, dvoudenní jarmark U bašty,
občerstvení včetně specialit z ryb, doprovodný program.
/mmt/
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Fórky
Jak gambler pozná, že spadnul na úplné dno?
Když jde koupit rohlík, aby si mohl vsadit alespoň Účtenkovku.
Jít do pokoje teenagera je jako jít nakupovat do IKEA.
Jdeš se jenom podívat a odcházíš se šesti talíři, třemi
skleničkami, miskou a příborem.

Otevřu noviny... máslo.
Připojím se na internet... máslo.
Pustím rádio... máslo.
Pustím televizi... máslo.
Otevřu lednici... konečně žádný máslo!

Nejlepším důkazem existence inteligentních civilizací
ve vesmíru je to, že se nás nepokouší kontaktovat.

/sh/

Naše společenská kronika
Do svazku manželského vstoupili:
Libor Minx & Dagmar Komárová
Daniela Honzírková & Jaroslav Vacula
Tereza Tlamková & Jakub Hlubinka

Gratulujeme !!!

Nové přírůstky do řad našich dětí:
Samuel Bekr

Sofie Vikušová
Karolína Klimková
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky !!!

Významné životní jubileum ve 4. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Přikrylová Marie
Čížková Ludmila
Zemánková Anna
Jäkl František
Hrdina Jan
Ševčíková Alžběta

č.p. 127
č.p. 63
č.p. 172
č.p. 126
č.p. 217
č.p. 21

Čapka Klement
Zemánková Pavla
Nováková Františka
Horáková Josefa
Učeň Jindřich
Ošlejšková Marie

č.p. 78
č.p. 101
č.p. 125
č.p. 42
č.p. 89
č.p. 8
Gratulujeme !!!

Navždy nás opustil:
Richard Vaněrek

Oldřich Čapka

/sh/
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