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Motto:
„Přátelé jsou jako hvězdy, nevidíš je, ale víš, že
někde pro Tebe svítí.“
Ať jich pro Vás svítí vždy dost.

A

dventní čas nám připomínají rozsvícené svíčky na adventním věnci a kolem nás se vše chystá
na nejkrásnější svátky roku. Děti v naší mateřské škole pro nás letos připravují malé
vystoupení - Betlémský příběh, který předvedou v MŠ ve středu 19.12. ve 14,30hod pro
veřejnost a v kostele na Benešově 25.12. v 15hod.
I v domovech si mnoho z nás místo narození malého Ježíška připomíná stavěním betlému.
Ale kde se tato tradice vzala? Malé počtení nejen o příběhu jesliček nám letos může zpříjemnit
předvánoční podvečery.
První obrazné znázornění narození Ježíše Krista bylo nalezeno v hrobce křesťanské rodiny
ze 4. století. Ale teprve až svatý František z Assissi, františkánský mnich, postavil roku 1223 v italské
Umbrii ve skalní jeskyni první betlém se živými zvířaty a založil tak dodnes staletí přetrvávající
tradici. Pozval lidi, aby k jeskyni přišli 24. prosince v noci. Když vystoupali s loučemi, uviděli
jesličky, osla a telátko. František četl z Bible o narození Ježíše a kázal – a to byl počátek tradice
půlnoční mše. Oblibu těchto zbožných vyobrazení dokládá spousta vzácných betlémů, které byly
stavěny v průběhu staletí v kostelích na celém světě a dodnes jsou leckde k vidění. Např. v římském
františkánském kostele Aracoeli je dřevěný Ježíšek posázený drahokamy či jesličky v kostele Santa
Maria Maggiore pocházejí z konce 13. století. Tradice jesliček je rozšířená především v katolických
zemích. Od 18. století se betlémy začaly řemeslně tvarovat i pro lidová stavení.
K nám tradici stavění betlémů přinesli jezuité a františkáni a v období 16.-18. století se tato
zvyklost ujala v kostelech a klášterech. Jak přesně vypadal první betlém u nás, se přesně neví, prý
napodoboval jeskyni s jesličkami, a byl vystaven v roce 1560 v kostele sv. Klimenta na Starém Městě
pražském. Podle něho pak vznikaly další a farnosti se předháněly, kde budou mít ten největší a
nejhonosnější. Z příkazu císaře Josefa II. musely opustit zdi církevních objektů, protože to považoval
za nedůstojné. Ale tím jesličky nezanikly. Naopak - nastal rozkvět betlémářství, které se přesunulo do
lidového prostředí, lidé si začali stavět betlémy doma. Zhotovovali je z různých materiálů – vosku,
slámy, kukuřičného šustí, z kostí, z těsta, vyřezávali je ze dřeva či vystřihovali z papíru. Vyráběly se
pokračování na straně 5
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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
Změna jízdních řádů
Od neděle 9.12.2012 platí nové jízdní řády Českých drah i RegioJet a LeoExpress. Spojů
přibude, u většiny jízdenek Českých drah vzroste cena o 2,5%. Více na www.cd.cz , informace o
vlakových spojích získáte např. na www.jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/ či na tel č. 541172461
(pokladna vlakového nádraží Boskovice)
/mmt/

Starostův sloupek
Provedení kontrol způsobu napojení na kanalizaci
Vodárenská Akciová Společnost, a.s., Brno a její organizační složka divize Boskovice, jako
provozovatel předmětného díla zjistili, že do kanalizace v naší obci dochází k nepředvídatelnému
(nepovolenému) nátoku balastních a dešťových vod.
Uvedené zjištění nasvědčuje tomu, že někteří občané jsou na kanalizaci napojeni nejen „klasickými“
odpadními vodami vznikajícími v nemovitostech, ale i vodami srážkovými, což je v rozporu
s kanalizačním řádem kanalizace a v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
S ohledem na výše uvedené tímto společně Svaz VKMO s.r.o. a Svazek vodovodů
a kanalizací měst a obcí dává věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu podnět k provedení
kontrol způsobu napojení na kanalizaci u občanů v obci Okrouhlá napojených na kanalizaci pro
veřejnou potřebu, tj. zda nejsou na předmětnou kanalizaci napojeni srážkovými vodami.
Vyzývám proto všechny občany, aby si ve vlastním zájmu a v co nejkratším termínu
(jakmile to dovolí klimatické podmínky) zabezpečili správné zapojení odpadových vod. Čili
splaškové vody do splaškové kanalizace a povrchové vody do povrchové kanalizace.
Pořádek na stanovištích separačních kontejnerů
Obracím se opět na všechny občany s prosbou o respektování základních pravidel
zachovávání pořádku v obci. Zejména pořádku kolem kontejnerů za obchodem Jednota.
Nelze tam vyhazovat odpad, který nepatří do separačních kontejnerů. Pokud máte směsný
odpad, dejte ho do plastových pytlů a ve vývozní den přidejte k popelnicím. Bude vyvezen.
Zhodnocení dosavadní práce
Jsou před námi vánoční svátky a konec roku 2012. Chtěl bych provést krátké zhodnocení,
co se nám zastupitelům za polovinu volebního období podařilo.
Z těch hlavních akcí bych rád vyjmenoval tyto: rekonstrukci průtahu silnice obcí až
na Benešov, rekonstrukci většiny chodníků a zastávky na horním konci obce, bezpečný průchod
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kolem domu Luboše Horáka směrem na ulici u Pazderny, zahájení nové bytové výstavby u Melkova,
vnitřní rekonstrukci MŠ (sociální zařízení, jídelní výtah, zřízení nové třídy, vybavení školky, úprava
zahrady, boudy, plotu), opravu kříže, rekonstrukci ulice ve Familiích, položení nového vodovodního
řádu jak ve Familiích, tak v ulici od zvonice směrem na Melkov. Zde byla také provedena
rekonstrukce splaškové kanalizace.
Z těch dalších aktivit např. nezbytné vnitřní opravy v kulturním domě, jeho dovybavení
novými stoly a židlemi a dalším provozním zařízením, výsadbu nové lipové aleje místo přestárlé
březové, úpravy a prořezávky polních cest, obnovili jsme tradici besed a tematických zájezdů
pro seniory. Nedílnou součástí jsou zájezdy do divadla, mikulášské rozsvěcování vánočního stromu,
vánoční koncerty či divadelní ochotnická představení v našem kulturním domě.
Velkou pozornost jsme věnovali pořádku v obci, která je zabezpečována prostřednictvím
veřejnoprospěšných prací či veřejnou službou.
V obci Okrouhlá bylo za dva roky proinvestováno ze všech finančních zdrojů
cca 20 mil.Kč, z toho z vlastních zdrojů cca 4,5 mil.Kč. Na účtech držíme v rezervě téměř dva roční
rozpočty obce. V tomto období jsme byli 4x kontrolováni krajským úřadem JmKr a kontrolované
materiály byly v pořádku (finanční audit).
Poděkování starosty
Chtěl bych poděkovat touto cestou pořadatelům Drakiády a všem pořadatelům
Pohádkového lesa pod vedením paní Evy Králové, kteří nám všem připravili krásné zpestření života
v naší obci.
Zvláštní poděkování patří za pořádání a zabezpečování dalších akcí SDH Okrouhlá,
zejména starostovi SDH panu Jiřímu Veselému.
Dík i všem ostatním.

Přeji všem lidem dobré vůle na Okrouhlé krásné prožití adventní doby
s pozastavením se a zamyšlením se nad životem a co nejpěknější prožití Vánočních
svátků. Do nového roku pak přeji takový start, aby se každému splnilo vše, co si
předsevzal.
/Starosta a zastupitelé obce/

Informace od hasičů
Nadzemní hydranty mají příznivce i nepřátele
Ve městech chodíme kolem nich skoro dennodenně a přesto
si jich většinou ani nevšimneme. Během let se totiž staly běžnou
součástí každého města. Na vesnicích tomu ale tak nebývá. Mnoho
občanů vůbec netuší, k čemu kovové nadzemní hydranty v ulicích
měst nebo vesnic slouží a jak fungují.
Hydrant je požárně
bezpečnostní zařízení, které slouží k zásobování vodou pro hasičské
vozy při požárech, kdy již potřebu vody nemůže pokrýt zásoba
v těchto vozech a volný vodní zdroj je ve velké vzdálenosti od
požářiště. Hydrantů jsou při tom dva druhy. Podzemní jsou
ukončeny s povrchem, chráněny kovovým poklopem, a k připojení
na ně je potřeba speciální nástavec, který hasiči vozí s sebou.
Druhým typem, a v poslední době i známějším, je nadzemní hydrant.
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Ten již k zprovoznění speciální nadstavec nepotřebuje a díky tomu z nich lze vodu v případě nutnosti
čerpat okamžitě.
Proč se u nás obec rozhodla vybudovat nadzemní hydrant právě v prostoru parku spodní
autobusové zastávky?
Zásady pro rozmístění hydrantů určují právní předpisy, které také stanoví jejich vzdálenosti
mezi sebou i od objektů, ale rovněž požadovaný průtok a další záležitosti (ČSN 73 0873 Požární
bezpečnost staveb - zásobování požární vodou). Například pro rodinný dům se zastavěnou plochou
požárního úseku do 200m2 včetně a pro nevýrobní objekty kromě skladů s plochou do 120 m2 včetně
musí být podzemní hydranty od budovy vzdáleny maximálně 200 metrů a současně dva podzemní
hydranty od sebe vzdáleny max. 400 metrů. V naší obci jsou po této vzdálenosti podzemní hydranty
umístěny, ale spousta jich je nefunkčních díky dlouhodobě zanedbané údržbě. Při roční uživatelské
kontrole zásahová jednotka zjistila, že některé litinové armatury pod zemí jsou popraskané a nejdou
na ně nadstavce připojit, některé hydranty při kontrole ani nenašla. Tento stav nebyl zjištěn jen
na hlavním řádu okolo hlavního silničního tahu, ale například i v nedávno zbudované ulici v lokalitě
„u Pazderny“. Po konzultaci s pracovníky z vodáren nám bylo doporučeno, že vůbec nemáme
hydrantové uzávěry při zkouškách nebo cvičeních otevírat, protože téměř s jistotou skoro všechny
byly naposledy otevřeny před 20 léty a již je neuzavřeme. Hydranty jsou již za léta používání
zanesené a nejsou tedy funkční. Důkazem nám byl i poslední velký požár u rodiny Tichých uprostřed
obce, kde při požáru hospodářské budovy tento hydrant nefungoval. Sice byli místní hasiči na místě
požáru ihned po zpozorování události, nedisponovali ale v té době cisternovou stříkačkou
a se započetím hasebních prací z důvodu nefunkčního hydrantu museli vyčkávat do příjezdu první
cisterny.
Když obec začala realizovat svůj plán výměny hlavního vodovodního řádu do části obce
„k Melkovu“, neřešila jen dodávku pitné vody, ale také svou zákonnou povinnost zajistit požární
ochranu na svém území a tím zajistit vyšší bezpečnost občanů. Po dohodě s velitelem zásahové
jednotky Ing. Milanem Tlamkou bylo rozhodnuto, že se v parku u spodní autobusové zastávky
zbuduje nadzemní hydrant.
Nadzemní hydrant má pro nás několik zásadních výhod. To, že hasiči nemusí v případě
zásahu používat hydrantový nadstavec jsem již vysvětlil. Další velkou výhodou je to, že se nemusí
hledat zaasfaltovaný v silnici, zarostlý trávou, zašlapaný v bahně, zanesený nečistotami po deštích
anebo zapadaný ve sněhu. Vzhledem k tomu, že je hydrant zbudován mimo komunikaci, nemusí se
při zásahu také řešit problém, že na hydrantovém víku parkuje některý neohleduplný občan. Další
velkou výhodou je, že dle ČSN 73 0873 na rozdíl od podzemního hydrantu mohou být nadzemní
hydranty umístěny až v trojnásobné vzdálenosti od rodinného domu (tedy 600 metrů) a od sebe
vzdáleny až 1200 metrů. Tím se zjednoduší výstavba nového vodovodního řádu a zásadě se ušetří
náklady za zbudování dalších podzemních armatur.
Zaznamenali jsme, že někteří občané se pozastavují nad umístěním nového hydrantu
takříkajíc „pod okny“. Souhlasíme s tvrzením, že to není architektonická památka, na kterou by se
chtěl každý denně dívat. Místo jsme ale úmyslně zvolili zde právě proto, že je uprostřed obce. Navíc
umožní snadné otáčení velkých automobilových cisteren při plnění požární vodou, i když bude hořet
ve spodní nebo v horní části obce. Přestože se snažíme celou zimu zajistit přístupnost k požární
nádrži ve Svarkově, mnohdy je to při sněžení a za silnějšího větru nemožné. Jízda k nádrži by byla
v zimě a v noci zvláště nebezpečná, proto se nám nadzemní hydrant jeví jako zatím jediný vhodný
zdroj požární vody. S další výstavbou těchto požárních zařízení předběžně počítáme například
v nové zástavbě k Melkovu tak, abychom zajistili větší bezpečnost právě Vás, občanů obce
Okrouhlá.
/imt/
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... pokračování z 1. strany
však i z mramoru a perleti a staly se oblíbeným dárkem mezi příslušníky šlechty, kteří jimi měřili své
bohatství. Figury měly nákladné róby a Tři krále zdobily drahé kameny. Přestože je v 19.století začal
z domácností vytlačovat vánoční stromeček, zůstaly neodmyslitelnou součástí Vánoc. Koncem
19.století se začaly betlémy prodávat na jarmarcích a trzích a pro mnoho lidí se jejich výroba stala
i zdrojem obživy. A o 100 let později začala vznikat tradice výstav historických i současných
betlémů. Na světové výstavě v Montrealu v roce 1967 se staly jesličky největším lákadlem
československé expozice. Roku 1992 byl v Praze na Ovocném trhu postaven první pouliční betlém
s živými zvířaty a i tato nová tradice se udržela až do současnosti a živé betlémy se staly nedílnou
součástí vánočních trhů ve všech městech naší země.
Hlavní postavy a ústřední prvky jesliček jsou svatá rodina s Ježíškem, Marií a Josefem, vůl
a osel, kteří zahřívali Ježíška vlastním dechem, a betlémská hvězda nad chlévem, která ukazovala
cestu a na níž bývá často zavěšen anděl. Kromě toho mohou být kolem ovce s pastýři a prostí lidé
při svých každodenních činnostech – rolníci, rybáři, pekaři, truhláři, ženy jdoucí pro vodu ke studni,
apod. Ke stálému osazenstvu pak patří také tři králové - mudrcové z Orientu, Kašpar, Melichar
a Baltazar, kteří bývají znázorňováni na koních, velbloudech nebo v pokleku při uctívání Ježíška,
kterému přinesli zlato, kadidlo a myrhu. (Vysvětlení těchto názvů najdete ve vánočním čísle našeho
listu v příštím roce.)
V české lidové tvořivosti se pak například mezi králi objevil Jiří z Poděbrad, jinde Ježíška
na svět vítal Kecal z Prodané nevěsty, ve skříňovém betlému řezbáře Frencla ze šumavské Volyně se
objevila dokonce i zabíjačka, hastrman i vnadná pradlena s čertem. Betlémy zkrátka odrážely život
lidí a lišily se krajovými zvyklostmi, takže všude vlastně vznikl originál.
I dnes jsou k vidění historické betlémy na mnoha místech, krom kostelů především
v městských muzeích či výstavních sálech. Barokní betlém najdete např. v Kuksu, který na popud
hraběte Šporka vytesal do pískovcové stěny v lese sochař Matyáš Braun. V Podkrkonoší vznikl náš
nejstarší dochovaný betlém z ametystů, achátů a křemenů. V Muzeu v Zábrdí u Husince najdete
největší sbírku papírových betlémů – je jich asi 900 a jsou nejen od nás, ale ze všech koutů světa.
Největší měří 3,7m a nejmenší se vejde do krabičky od zápalek. Najdete zde i dobové legrácky, jako
např. betlém s Klementem Gottwaldem a Antonínem Zápotockým od Ondřeje Sekory, betlém
s Alexandrem Dubčekem, Josefem Smrkovským a Pavlem Landovským od Cyrila Boudy nebo třeba
rockový betlém s Johnem Lennonem. Ve Vysokém nad Jizerou je zase k vidění vyřezávaný
pohyblivý betlém od Františka Vodseďálka, který jej počátkem minulého století tvořil přes 20 let. Je
v něm přes 200 daráků (ti, co nosí Ježíškovi dárky) včetně oveček, 85 postav je pohyblivých.
Betlémářskou tradicí proslul i Jindřichův Hradec, v tamním muzeu nás jistě upoutá velkolepý betlém
místního punčocháře Tomáše Krýzy. Tvoří jej 1398 figurek, z nichž se 133 pohybuje, a tvůrce na něm
pracoval 60 let. Detailně znázorňuje krajinu, hradby i Herodův palác s miniaturním porcelánovým
nádobím na stolech. Od roku 1998 je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako největší mechanický
betlém na světě. Naopak nejmenší, vložený do skořápky lískového oříšku, najdete v Muzeu rekordů
a kuriozit v Pelhřimově.
Evropským unikátem je přes 100 let starý, mechanický, z lipového dřeva vyřezaný
Proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem. Přes 40 let jej vytvářel s pomocí Josefa Kapucína
Josef Probošt. V Jiříkově na Bruntálsku mají zase největší jesličky z vyřezávaných soch v životní
velikosti (dílo Jiřího Halouzka), který se zaskvěl i na světovém kongresu betlémářů v Hradci
Králové, také Jírův betlém v Kryštofově Údolí na Liberecku dosahuje úctyhodných rozměrů.
Unikátní betlém z másla zase uvidíte v Muzeu másla v Máslovicích. Na jeho výrobu se spotřebuje
25kg másla, figurek je přes 50 a čerstvě vyrobené putují rovnou do mrazáku. Po vypnutí topení
v muzeu se nainstalují v muzejní expozici, kde v chladu vydrží vždy až do 27. ledna. Chloubou
karlštejnského Muzea betlémů je největší loutkový betlém, zvaný královský, s kulisami hradu
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Karlštejn a postavami v dobovém oblečení. Ježíškovi zde přinášejí dary čeští panovníci. K vidění je
zde každoročně i výstava čerstvých perníkových betlémů či živý betlém 23. prosince. V Praze bývají
výstavy betlémů tradičně ve Strahovském klášteře a v Betlémské kapli.
Ale za betlémy nemusíme cestovat nijak daleko, mnoho z nich v tomto čase najdeme
i v našem okolí, jak se dočtete dále v tipech na zajímavé akce.
/mmt/

Sport
Mikulášský běh na Okrouhlé – 2. závod Brněnského běžeckého poháru
Po předchozích ročnících, kdy prosincové počasí ukazovalo, jak může být různorodé, jsme byli
připraveni na cokoli. Hasiči měli připravenu posypovou sůl a zemědělci zapřaženou radlici na sníh, ale naštěstí
nic z toho nebylo potřeba. Ráno sice bylo mírně pocukrováno sněhem a teplota pod nulou, ale trať byla schůdná a
s přibývajícím časem vykouklo sluníčko a mělo docela sílu na to, aby někteří z běžců zvolili krátký rukáv a
trenýrky. Od osmé hodiny ranní se rozběhla prezentace a nějaké velké návaly se nekonaly. U staršího žactva
jsme si na menší účast zvykli, co ale následovalo, předčilo naše očekávání. Zatímco ve čtyřech kategoriích žáků
a žákyň úderem deváté odstartovalo 54 běžců, v šesti kategoriích přípravek se na start postupně postavilo 93 dětí.
Souboje na tratích od 100 po 1800 metrů tak byly okořeněny tu a tam loktovanou po startu, několika
škobrtnutími a lehkými pády a v závěru vyrovnanými souboji před cílovou čarou. Doběh do cíle pak ocenil
sladkou odměnou Mikuláš s andělem i čertem, kteří asistovali při předávání cen nejlepším běžcům. Tak zvaná
krátká trať měří 4,3 kilometru a je doménou především juniorů a ženských kategorií. Všem však utekl a v
kvalitním čase 18:00 minut zvítězil dorostenec Jakub Smetana. Čest domácích z Okrouhlé hájil dnes nejlepší
junior Petr Konečný v absolutním pořadí druhý. Mezi ženami došlo chvíli po startu k odstoupení loňské vítězky
Ivany Martincové a tak nejlepší ženou v cíli byla Patrícia Gánovská, těsně pronásledovaná Lucií Kolkovou, obě
se srovnaly do jedné vteřiny. Po závodě v Jehnicích už není překvapivá účast veteránek nad 60 let, v šestici
běhajících dam nechyběla ani nejstarší Dana Ellingerová (*1938) s časem v cíli 0:30:37.
V 11:15 startují muži a veteráni na 8,3 km. Po krátkém výběhu pod Kudlinkou (638 m.n.m.) trať padá
až k vodní nádrži Boskovice a otáčí se až u Vratíkova zpět do kopce a k Okrouhlé, kdy účastníci musí vystoupat
poctivých 150 výškových metrů.
Loňští finišmani si v letošním ročníku prohodili umístění – Dana Orálka porazil Jan Kohut s časem
rovných 0:30:00. Obdivuhodné výkony podávají i veteráni – v padesátnících Pavel Kratochvíl v absolutním
pořadí na 16. příčce a Svatopluk Kudlička v mužích nad 60 let, který uzavíral první padesátku v cíli z celkem 274
běžců. Počítadlo účastníků se tak po doběhu všech do cíle zastavilo na nové rekordní hodnotě 562 startujících,
čímž jsme pokořili loňský rok a to především díky nárůstu účasti v hlavních bězích žen a mužů. Po tomto ročníku
už se nebojím říci, že si Mikulášský běh v Okrouhlé našel své pevné místo v kalendáři atletických soutěží. Hojná
účast stálých návštěvníků i nováčků, nasazení místních pořadatelů a podpora sponzorů spolu vytvořili nádherný
závod. Všem tímto děkujeme a těšíme se na shledání v Okrouhlé při pátém ročníku Mikulášského běhu 7.
prosince 2013.

/Erik Řezník/
Výsledky závodníků z naší obce:
Nejmladší účastníci na 100m - Barbora Tlamková (5.m.), Luboš Horák nejml.(7.m.), Jakub Mikulášek (8.m.),
Vojtěch Přikryl (10.m.), Jan Horák (12.m.), David Stara (17.m.), Veronika Starová a Michal Přikryl (18.m.)
Mladší přípravka na 200m - Adam Mikulášek (8.m.), Sabina Meluzínová (12.m.), Petr Čapka (14.m.)
Přípravka starší hoši - Tlamka Tomáš - 9.m.
Mladší žákyně - Konečná Monika - 20.m.
Starší žáci - Stara Ondřej - 2.m.
Dorostenci - Konečný Jan - 14.m.
Junioři - Konečný Petr - 1.m.
Ženy - Tlamková Tereza - 29.m.
Ženy Veteránky I - Grünová Ivana - 9.m.
Muži - Grün Vojtěch - 9.m., Horák Jiří ml. - 97.m.
Muži veteráni I - Grün Gustav - 8.m.
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Novinka v Městských lázních Boskovice - Mořská koupel
Od 27. 11. 2012 je umístěna v lázních v Boskovicích evropská novinka - mořská koupel - jde
o jemnou sprejovou sprchu na celé tělo a inhalaci jedinečné mořské vody z Mrtvého moře.
Koupel není vytvářena teplem, ale tlakem vzduchu a speciální tryskou, proto obsahuje
všechny minerální látky a soli, které jsou ve vodě obsaženy. Účinky mořské koupele se vyrovnají
koupání v moři, ale inhalační účinky jsou mnohonásobně vyšší. Koupel posiluje imunitní systém
organismu (předchází onemocnění), pročišťuje a uvolňuje dýchací cesty (nosní dutinu, ústa, hrdlo a
hlasivky, pomáhá při astmatu a chronické bronchitidě), má vysoké účinky při různých alergiích a
kožních chorobách (pokožku vyčistí a napne), příznivě působí na štítnou žlázu. Koupel je vhodná pro
všechny osoby od 2 let a může se absolvovat i vícekrát za den.
Jeden cyklus trvá 15 minut, kapacita kabiny jsou 2 osoby, vstupné je 30 Kč/osobu při 2
osobách v kabině a 45Kč/osobu při 1 osobě v kabině.
Akce na Leden 2013
Každou neděli bude v rekreačním bazénu teplota vody 33°C
Bruslení pro veřejnost
PO 9-15,30hod, ÚT,ČT 9-14hod, ST 9-17hod, PÁ 9-15,30 + 20-21hod, NE 14-15,30hod,
SO aktuálně na webu (www.sluzbyboskovice.cz a www.skmb.cz )
O vánočních prázdninách: PO 9-14hod, ÚT 9-15,30hod, ST 9-17hod, ČT 9-14hod, PÁ 10,1515,30+20-21hod, NE 14-15,30hod
Nábor nových hokejových talentů
pro ročníky narození 1999-2005, více na www.hcboskovice.banda.cz
Posilovna na zimním stadionu otevřena pro veřejnost
Služby Boskovice nyní otevřely novou menší posilovnu na zimním stadionu. K dispozici je
cyklotrenažér, 2 posilovací věže, posilovací lavice s činkou, různé menší činky, žíněnky. Otevřeno je
v době provozu zimního stadionu. Zaváděcí vstupné pro jednotlivce je 30 Kč za vstup, pro kolektivy
nad 10 osob 200 Kč za vstup.

Také nám přišla zajímavá a milá zpráva z Varnsdorfských novin, z které vybíráme:
Přemysl Kovář - z něhož se po příchodu do FK Varnsdorf okamžitě stala osobnost mužstva,
vrací do kabiny nejen zdravé sebevědomí, dobrou náladu, ale také profesionalismus a pokoru. Jeho
stabilní výkony jsou základním kamenem v úspěšném tažení Varnsdorfu ve 2. lize.
Fotbalisté Přemysl Kovář a jeho spoluhráč Jiří Stehlík z druholigového Varnsdorfu se
na tréninku také dočkali aplausu. Dne 26. července, při cestě na hřiště, zachránili život cyklistovi,
který znenadání spadl na silnici, nedýchal a byl v bezvědomí. Ihned začali s oživováním a vedli si
dle vyjádření odborníků úspěšně a beze zmatku.
Za tento čin byli oceněni na ceremoniálu Sportovec roku města Varnsdorf 2012
mimořádnou cenou za odvahu, kterou prokázali i mimo fotbalové hřiště.
Více si můžete přečíst také na www.iDNES.cz/kraje/Ústecký kraj/sport - str. 14 - 7.srpna
2012 - "Potlesk na tréninku...”
/mmt/
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Přehled akcí u nás
AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY:
Drakiáda
V neděli 14.října bylo nebe nad Okrouhlou poseto draky různých tvarů i velikostí. Konal se
totiž již devátý ročník tradiční Drakiády, tentokrát s šášou Mášou. K nebi se vzneslo nejen na 45
pestrobarevných draků, ale i model letadla a rakety. Let horkovzdušného balónu v jeho počátku
bohužel ukončil silný vítr. Po vzdušném reji na děti čekala ukázka jízdy modelů tanku a autíček, ale
také různé soutěže. Všechny děti si odnesly malou odměnu a spoustu zážitků.
Pohádkový les
V sobotu 10.listopadu se pro 100 dětí, nejen z Okrouhlé, stal les u Pazderny tajemným.
Vyrazily vyzbrojeny odvahou, baterkou, ale hlavně za doprovodu dospělých, do pohádkového lesa.
Hned na vstupu je na celnici přivítali tři veteráni. Cestou lesem děti vedla světýlka a tak se setkaly s
Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, Sudičkami a Šípkovou Růženkou, s Loupežníky, Včelími
medvídky, s králíky Bobem a Bobkem, s Krakonošem a Ančou, s Pejskem a Kočičkou, s Ježibabou,
Jeníčkem a Mařenkou v Perníkové chaloupce a na úplném konci cesty je očekával Ferda mravenec a
Beruška. Na každém stanovišti děti plnily různé úkoly. Za splnění úkolu byly odměněny a na závěr
pohádkového putování byla pro všechny děti připravena nejen medaile, ale i malé občerstvení.
/sp/
Děkujeme jménem rodičů všem pořadatelům za zábavu a hezké chvíle pro naše děti. Fotky z
akcí najdete ve fotogalerii na webu obce.
CO PĚKNÉHO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ U NÁS a nejbližším okolí…
19.12.2012
20.12.2012
23.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
4.-5.1.2013
9. 2.2013
10.2.2013
11. 2.2013

Betlémský příběh - vystoupení dětí v MŠ ve 14.30hod
Vánoční akademie žáků ZŠ a MŠ Benešov - v 16hod v sokolovně Benešov
Vánoční koledování s Benešovskou „12“ - v 18.00 hod u vánočního stromu u
pohostinství BOBY- přijďte si poslechnout i zazpívat koledy, přineste si
navzájem ochutnat vánoční cukroví. Občerstvení zajištěno. Zve obecní úřad.
Vánoční koncert na Kořenci - v 17hod v pohostinství Obora, na programu Koleda
z košíku – pásmo lidových koled a vánočního povídání a vystoupení rodiny
moravských niněristů Lučec-vnučec
Tradiční turnaj ve stolním tenise v KD - O pohár Josefa Žáčka
Tradiční Tříkrálová sbírka v obci
Okrouhlecké ostatky – průvod masek po obci
Dětský karneval v KD
Pochovávání basy v KD

Divadelní sobota na Okrouhlé - 2. března zavítá do našeho kulturního domu Divadelní
studio Dialog z Brna (www.dsdialog.org). Uvede odpolední představení pro děti „Kluk z plakátu“ a
večerní představení pro dospělé „Dva na kanapi“ – konverzační komedie o peripetiích jednoho
rozvodu. Bližší informace budou zveřejněny později.
Pro připomenutí hezkých chvil z loňského divadelního představení v Brně - 24.12. v 13hod
na ČT2 – Mary Poppins – filmové zpracování muzikálu z r.1964
/mmt/
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Plesová sezóna
Okrouhlá : 5.1.
19.1.
2.2.
Benešov : 12.1.
19.1.
26.1.
2.2.
9.2.
Kořenec: 26.1.
9.2.
Velenov : 19.1.

Okrskový hasičský ples
Ples sportovců
Maškarní – Valentinský ples pořádaný MŠ
Myslivecký ples
Obecní ples
Hasičský ples
Ples Cyklistického oddílu Moravec
Maškarní ples
Obecní bál
Kořenecký krojovaný bál
Hasičský ples

/mmt/

Akce v okolí
 1.12.2012 - 31.12.2012 VÁNOČNÍ VÝSTAVA v Informačním centru Kunštát - k nahlédnutí i
prodeji zde najdete vánoční ozdoby, výrobky z pedigu, šperky od paní Dresslerové a také
Modrotisk z dílny Danzingerů z Olešnice.
 Až do 1.1.2013 VÁNOCE V MUZEU BOSKOVICKA - v adventním čase a období vánočních
svátků si nenechte ujít výstavu Boskovického betlému Jaroslava Koutného, netradiční vánoční
ozdoby z dílny Mateřského centra Boskovice, předvánoční tvoření pro děti i dospělé. Zimní
chvilky si zde můžete zpříjemnit i kávou, čajem či četbou z muzejní knihovny. Otevřeno: PO-PÁ
9-17hod, SO-NE 13-17hod. (Pro návštěvníky Městských lázní Boskovice prohlídka muzea
za zvýhodněnou cenu.)
 7.12.2012 - 20.1.2013 VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ v Galerii Domino Letovice - k vidění
budou vánoční výzdoby, obrazy se zimní tématikou a unikátní betlém Jaroslava Škrance, řezbáře
z Rohozné.
 21.12.2012 SVÍCNOVÁNÍ A VÁNOČNÍ DEKORACE PRO VEŘEJNOST - výstava
v Arboretu Šmelcovna (www.smelcovna.cz)
 21.12.2012 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT - v Sokolovně v Boskovicích
 21. - 26.12.2012 VÁNOČNÍ VÝSTAVA v Arboretu Borotín - tradiční prodejní výstava
v Arboretu Borotín + pohyblivé betlémy - otevřeno denně 9-11 a 14-16 hod. (www.zahradaborotin.cz)
 24.12.2012 POLÉVKA PRO CHUDÉ I BOHATÉ - 11-12hod na náměstí v Boskovicích,
12-13hod na náměstí v Letovicích - charitativní akce s dlouholetou tradicí
 26.,27. a 28.12.2012 XIV. ročník VÁNOČNÍCH KOSTÝMOVANÝCH PROHLÍDEK zámku
Boskovice, začátky prohlídek v 16, 17, 18 a 19hod., ve spolupráci s Divadelní a Šermířskou
Společností Gonfanon. Vstupné: dospělí 150Kč, děti 80Kč, rodinná vstupenka 380Kč,
rezervace nutná na tel 516 452 241, 516 454 418 nebo info@zamekboskovice.cz
 27.12.2012 KOUZELNÁ PUNKVA - v 16,30hod, Punkevní jeskyně. Netradiční vánoční
prohlídka Punkevních jeskyní. Provázet Vás budou postavy pohádkové i historické, se kterými
se nejen pobavíte, ale i něčemu přiučíte. Těšit se můžete na Karla Absolóna, Jeníčka s Mařenkou,
ježibabu, čerta s andělem, Romea a Julii, mnicha či světoznámou mrtvou kapelu, která je zde
právě na svém turné. Na vodní plavbě vás budou převážet známí kapitáni, rybáři či zpívající
gondoliér. Rezervace na 516 410 024,516 418 602.
 28.12.2012 „Chlapec, který viděl pravdu“ - v 19hod v Saloonu Western parku Boskovice
Léčivé divadlo Gabriely Filippi uvede skutečný příběh o tom, jaké to je vidět auru, duchy i skryté
myšlenky druhých a žít s tím uprostřed těch, kteří nic nevidí.
Vstupné 150,-Kč, předprodej ve westernu i v MIS na Masarykově nám.
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 29.12.2012 PŘEDSILVESTROVSKÝ VEČER - ve 20.00 hod na Zámku Letovice
tradiční Předsilvestrovský večer s hudební skupinou Magnum, kromě dobrého jídla, pití a
zábavy Vás čeká půlnoční ohňostroj.
Rezervace na tel. č. 603 147 282 nebo na zamecka-jizdarna@seznam.cz.
 31.12.2012 SILVESTR V LETNÍM KINĚ - od 17 do 18hod
Jedinečná příležitost pro rodiče s dětmi k trávení silvestrovského podvečeru v krásné atmosféře
zasněženého kina, připraveno je pásmo pohádek pro děti i dospělé, horký čaj i něco ostřejšího
pro dospěláky a samozřejmě i silvestrovský ohňostroj.
 31.12.2012 STYLOVÝ SILVESTROVSKÝ VEČER - od 20hod v Saloonu ve Western park
Boskovice
Program: Živá hudba, bohatý doplňkový program, mexický raut, půlnoční ohňostroj a
novoroční přípitek. Cena: 1000,-/osoba, rezervace nutná na tel.č. 734 258 112 nebo
na lucie@westernove-mestecko.cz
 5.1.2013 Hector Berlioz „Les Troyens“ (Trojané) - v 17,45hod - přímý přenos z Metropolitní
opery New York v kině Panorama
 6. 1.2013 NOVOROČNÍ KONCERT s přípitkem - v 19hod v Zámeckém skleníku
Moravské klavírní trio a hosté (Jana Ryšánková- klavír, Jiří Jahoda- housle, Miroslav Zichavioloncello, operní sólisté v jednání)
 13.1.2013 „Barbucha“ (Divadlo Šus, podle Vladislava Vančury) - v 15hod v Zámeckém skleníku
Boskovice, divadelní představení pro děti
Pohádka o medvědáři jménem Kuba Kubikula, kterého doprovází na cestách medvídek Kubula,
velký neposeda. Kuba si s ním mnohdy už neví rady, a tak na jeho nezbednosti vymyslí medvědí
strašidlo Barbuchu. A jak to všechno dopadne? Z medvídka a strašidla se nakonec stanou nejlepší
kamarádi, kteří společně zažijí plno dobrodružství.
 19.1.2013 Gaetano Donizetti „Maria Stuarda“ (Marie Stuartovna) - v 18,45hod - přímý přenos z
Metropolitní opery New York v kině Panorama
 23.1.2013 Koncert Wabiho Daňka v Boskovicích
 3.2.2013 „Loupežník a princezna Anka“ (Andromeda, na motivy Josefa Lady) - v 15hod
v Zámeckém skleníku Boskovice, divadelní představení pro děti
Princezna Anka z chudé královské chalupy je nezbedná uličnice. Proto ji odnese čert. Neodnese
ji však daleko, zanechá ji v lesích v loupežnické chatrči k velké nelibosti loupežníka Bidla. Ten
chce Anku poslat domů, ale ta se rozhodne využít příležitosti a zinscenovat své „vysvobození“.
K tomu je ovšem zapotřebí sehnat draka a nějakého prince. Zda se jí to podaří, uvidíte v naší
veselé pohádce, ve které je opět spousta písniček.
Tip na dárek
Město Boskovice právě vydalo knihu „Boskovice - město sedmizubého hřebene” se spoustou
zajímavých informací z historie i současnosti města, doplněných ilustracemi a fotografiemi.
K dostání je za 280 korun na těchto prodejních místech: Městsné informační středisko,
Knihkupectví Krajíček, Muzeum Boskovicka a recepce hotelu Pod zámkem.
/mmt/

Informace z benešovské školy
Něco málo z činnosti benešovské školy
V minulém školním roce se naše škola zapojila do projektu spolupráce Programu rozvoje
venkova s názvem: Venkov-můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“, který společně připravily Místní
akční skupina Boskovicko PLUS, o.s., Místní akční skupina Partnerství venkova a Místní akční
skupina Sdružení pro Rozvoj Poličska o.s. Tento program vznikl na popud akční skupiny MAS
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Boskovicko PLUS, o.s., za výrazné podpory PaedDr. Z. Peši. Krom jiných akcí, které tato skupina
zaštiťuje, se mohly základní školy podílet na tvorbě regionálních učebnic do prvouky a vlastivědy.
Na vytváření textu do Čítanky prvouky Benešov pracovala Mgr. Leona Koledová
pod vedením PaeDr. Z. Peši, fotografie poskytl pan Alois Krkavec. Jedna z kapitol se zaměřuje
na pověsti z okolí obce, na jejichž zobrazení se podíleli i žáci. V Čítance prvouky Benešov je
vyobrazena ilustrace Adama Svobody, žáka 5.třídy. Regionální učebnice Čítanka prvouky Benešov
je součástí výuky prvouky ve třetím ročníku.
Deset žáků naší školy využilo možnost připojit se ke skupině studentů Gymnázia v Rájci –
Jestřebí a vycestovat na devět dní do Velké Británie za účelem zdokonalení se v anglickém jazyce a
poznání kultury této země. Žáci prožili týden plný nezapomenutelných zážitků a zkušeností, kdy
museli denně prokazovat velkou míru samostatnosti zejména při přesunech do školy nebo
hostitelských rodin. Pro mnohé z nich to byla první zkušenost se skutečnou mluvenou angličtinou a
také práce s mapou města. Ve škole si užili hodně legrace, protože výuka byla vedena zajímavou a
zábavnou formou. Příjemná atmosféra panovala i v hostitelských rodinách, kde s dětmi ochotně
konverzovali.
Velké oblibě se u žáků naší školy těší divadelní představení v anglickém jazyce, která
navštěvujeme v Blansku nebo v Brně dvakrát ročně. Tentokrát zavítáme 18. 12. 2012 se žáky 4. - 6.
ročníku na představení s názvem "Alice in Wonderland " (Alenka v říši divů). Vnímání mluvené
angličtiny v rámci divadelního představení bývá pro děti vždy příjemným zážitkem a motivací ke
studiu jazyka. Doufáme, že tomu tak bude i tentokrát.
Děti z benešovské školy měly možnost se setkat s akademickým malířem, grafikem a
ilustrátorem dětských knih panem Jiřím Fixlem z Prahy, který působil také jako výtvarný redaktor v
nakladatelství Albatros a v časopise Mateřídouška. Věnuje se především ilustraci pro děti a mládež,
ale okruh jeho činnosti zahrnuje i výtvarné řešení školních učebnic.
V průběhu vyučovacího dne proběhla beseda a výtvarná dílna ve třech blocích (2. a 3. tř., 4. a
5. tř., 6. – 9. tř.). Pan Fixl vyprávěl o tom, jak vzniká kniha, kdo všechno se na její podobě podílí a jak
pracuje ilustrátor. Součástí besedy byla i ukázka vlastní tvorby a také čtení z knih. Na konci všech
besed pan malíř obrázky ohodnotil a ochotně se dětem podepsal.
V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme 15. 10. 2012 zorganizovali besedu s
Policií České republiky. Tentokrát naše pozvání přijala tisková mluvčí PČR územního obvodu
Blansko – Vyškov, por. Mgr. Iva Šebková. Zajímavé povídání začalo besedou pro 1. stupeň na téma
DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Poté por. Mgr. Iva Šebková zavítala také do 8. a. 9. třídy, kde s dětmi
diskutovala o problematice trestní odpovědnosti mládeže.
V rámci našeho celoročního projektu „Chovejme se bezpečně“ žáci 7. – 9. ročníku shlédli
21. 11. 2012 spolu se žáky ZŠ a MŠ Žďárná divadelní představení „Memento“ od Radka Johna. Toto
představení vypovídá o životě narkomana Michala a devastujícím vlivu drogy na všechny oblasti
lidského života. Celý příběh je založen na skutečné události, osoby, které v příběhu vystupují, žily
nebo stále žijí.
Další z řady akcí, která proběhla v projektu „Chovejme se bezpečně“, byla návštěva Ferdy Mravence
v MŠ a v 1. třídě naší školy. Ferda přišel za svými kamarády, aby jim poradil, jak nepřijít k úrazu. Na
pomoc si vzal žáky z 2. třídy, kteří si vykreslili poučné obrázky s pěknou rýmovačkou. Pak je svým
mladším kamarádům s Ferdou přečetli a obrázky ukázaly. Nakonec se Ferda Mravenec rozhodl, že ve
školce přezimuje.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na školní vánoční akademii, kterou pořádáme ve
spolupráci se SRPŠ. Tato akce se uskuteční dne 20. 12. 2012 v 16.00 h v sále benešovské sokolovny.
Těšíme se s Vámi se všemi nashledanou a přejeme příjemné prožití vánočních svátků.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Benešov Mgr. Leona Koledová
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Křížovka pro volné chvíle
Tajenkou z minulého čísla byla:
jak začne
V dnešní tajence se ukrývá název známé vánoční koledy.
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.
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.

A
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N

.
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.

opadat po kapkách

.

N

hrát na bicí

.

K

listnatý strom

.

A

hlavní město ČR

.
.

jarní květina

N
V

TV stanice

/sp/

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2013
přeje redakce Okrouhleckého listu.
Milí spoluobčané, byli bychom rádi, kdyby se náš zpravodaj dostal opravdu ke všem zájemcům. Pokud máte ve svém
okolí někoho, kdo se o dění v naší obci také zajímá, ale zpravodaj v tištěné podobě se k němu nedostane, využijte, prosím, naší
nabídky zasílat zpravodaj elektronickou poštou - mailové adresy nahlaste paní Mileně Tiché v č. 58 nebo na email
okrouhleckylist@seznam.cz.
Editorial
Vydává Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 123, 680 01, tel./fax: 516 467 244, okrouhla@okrouhla.cz
pod evidenčním číslem MK ČR E 18973
Redakční rada: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák, Ing. Milan Tlamka.
Okrouhlecký list VL/2012

okrouhleckylist@seznam.cz

12

