Okrouhlecký list
Informační čtvrtletník obce Okrouhlá

Vánoční Speciál 2014

Motto:
„ Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá,
jako mnohem více z té, kterou daruje.“

C

itát Matky Terezy je mottem Tříkrálové
sbírky 2015, která již tradičně bude v naší
obci probíhat v prvních lednových dnech.
Přijměte, prosím, koledníky s jejich poselstvím
a přispějte štědrou rukou na pomoc lidem v nouzi,
kteří si již sami pomoci nemohou.
O vánočních tradicích i většině vánočních symbolů jsme psali již v předchozích vánočních
číslech našeho listu. Svátek Tří králů je už léta spojen s definitivním ukončením dvanáctidenního
vánočního období. Odstrojuje se vánoční stromeček, dojídají se poslední vánoční dobroty a domy
obchází trojice králů, kteří zanechávají na dveřích již tradiční zkratku K+M+B. O nich si můžeme
něco zajímavého přečíst právě nyní…
Podle legendy tři mudrci či mágové z bible byli pravděpodobně pohané z daleké Arábie.
V evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani o jejich počtu. Nejspíš to byli
hvězdopravci, kteří rozuměli hvězdám a velmi dobře znali jejich pohyby. Jejich cesta je spojována
s proroctvím, které předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele. Proto se vydali
společně za tajemnou hvězdou, která zvěstovala Narození Páně. Svátek Tří králů tak vzpomíná
chvíli, kdy se Ježíš v Betlémě zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem lidem.
Dlouhou dobu byla tato trojice mužů považována za mudrce, poprvé se o třech mudrcích
zmiňuje církevní spisovatel Órigenés na počátku 3. století. O králích se hovoří teprve až v 6. století
u sv. Caesaria z Arles. Pochybnosti dlouhou dobu panovaly i v jejich počtu. O tom, že byli tři,
pravděpodobně podle počtu darů či tenkrát známých kontinentů, se lidstvo dozvídá také až
ve 3. století. Do té doby v západní církvi jejich počet kolísal mezi dvěma až čtyřmi, ve východní
církvi se přikláněli až k počtu 12. Dokonce až v 7. století byla trojice pojmenována nám známými
pokračování na str. 2 a 3
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jmény Kašpar, Melichar a Baltazar a mohou za to nejspíš prostí lidé, kteří si o legendě Tří králů hojně
vyprávěli. Jména jsou napsána na fresce v Raveně datované po roce 560 a prvním, u koho se tato
jména spolehlivě objevují, je kancléř pařížské Sorbonny ve 12. století Petr Comestor. Snad měla
symbolizovat tři významné kulturní okruhy starověkého Východu: Kašpar je jméno perské,
Melichar hebrejské a Baltazar starobabylonské.
O tom, že trojice přinesla malému Ježíškovi vzácné dary, se vědělo dlouho, ale teprve až
ve středověku byl každé postavě krále přiřazen konkrétní dar. Zlato, kadidlo a myrha měly
představovat veškerou hmotu, neboť zastupují v té době známá skupenství – pevné, plynné a tekuté.
Jednotliví králové pak podle mnoha různých výkladů představují všechna období lidského života –
na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední jako
stařec. Ten černý vzadu, který podle známé koledy na všechny vystrkoval bradu, nebyl ani král černé
pleti, ani nebyl opálen od slunce, jak se zpívá v písni. Myrhu přináší král s temnou tváří, neboť touto
mastí se potíralo tělo před uložením do hrobu. Odborná literatura označuje tohoto krále jako zralého
muže, v jehož tváři se zračí stín smrti, který leží nad minulostí. Králem přítomnosti je naopak muž
středního věku a nejmladší král je králem budoucnosti. Věčnost je potom v rukou malého Ježíška…
Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou uctíváni jako patroni poutníků
a hříšníků. Ostatky svatých Tří králů podle legendy nalezla svatá Helena, která je přivezla
do Konstantinopole a později darovala milánskému biskupovi. Po dobytí Milána roku 1158 císařem
Fridrichem Barbarossou kolínský arcibiskup Rainald z Dasselu převezl tyto ostatky do Kolína
nad Rýnem, kde je uložil do chrámového pokladu kostela sv. Petra. Ostatky Tří králů se staly místem
úcty mnoha poutníků, jeden z významných zlatotepců Mikuláš z Verdunu pro ně zhotovil relikviář
ze vzácných materiálů. Od roku 1948 je tento relikviář umístěn v centrální gotické lodi před hlavním
oltářem kolínského dómu.
Možná také přesně nevíte, co si pod názvy dvou darů představit; tak tedy…
Myrha je červenohnědá pryskyřice a je tvořena sušenou směsí míz různých druhů stromů
rodu Commiphora a Balsamodendron, které pochází ze Somálska a východní části Etiopie. Její
jméno je odvozeno z hebrejštiny - murr nebo maror mají význam "hořký".
Vůně surové pryskyřice a silice myrhy je ostrá, příjemná, poněkud hořká a může být zhruba
popsána jak být “typicky pryskyřičná”. Při jejím pálení vzniká kouř, který je těžký, hořký a poněkud
fenolické vůně, který může být zabarvený nepatrnou vanilkovou sladkostí. Na rozdíl od většiny
jiných pryskyřic myrha když hoří, tak nabývá a “kvete”, místo aby tála nebo se ztekucovala.
Myrha tvoří složku parfémů a kadidla a byla velmi ceněna hlavně ve starověku. Její hodnota
byla často větší než její váha ve zlatě. Ve starém Římě byla ceněná na pětinásobek ceny kadidla, které
bylo později daleko populárnější. Myrha byla pálena při starověkých římských pohřbech, aby
maskovala zápach, který vychází při pálení mrtvol. Říkalo se, že římský císař Nero spálil při pohřbu
své manželky Poppaey množství myrhy odpovídající její roční spotřebě. Byla používána také jako
balzamovací mast a až do 15. století byla přidávána do kadidla jako symbol pokání při pohřbech
a kremacích. Jako přísada k vínu je zmiňována již starověkými autoritami jako je Fabius Dorsennus.
Je také používána v různých parfémech, zubních pastách, pleťových vodách a jiných moderních
kosmetických přípravcích. V lidovém léčitelství se používá při zánětech dutiny ústní způsobené
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bakteriemi, houbami a viry, příp. na oděrky a jiné menší kožní defekty.
Kadidlo, neboli olibanum (anglicky frankincense, hebrejsky levonah, arabsky lubbān), je
vonná pryskyřice, která se připravuje z tzv. klejopryskyřice. Ta se získává z kmene kadidlovníku
Boswellia sacra, což je dvouděložná dřevina z čeledi březulovitých. Získává se nařezáváním kůry
kmenů, zaschlé výrony mají tvar kulovitých hrudek, zrn nebo krápníčků.
V nejjižnější části Ománu, dnešním Dafáru, se začal pěstovat kadidlovník už ve starověku.
Římský spisovatel Plinius Starší v 1. století uvedl, že obchodování s kadidlem udělalo z obyvatel
Ománu jedny z nejbohatších lidí světa. Kadidlo bylo ceněno více než zlato. Ve 2. století se už
vyváželo přibližně 3000 tun kadidla za rok do Řecka, Říma a zemí kolem Středozemního moře.
Spolu s jinými vonnými esencemi, s myrhou a balzámem se zrna této pryskyřice používala
v kadidelnicích v chrámech v Egyptě, na Blízkém východě i v antickém Římě. Při pálení vydává
kořeněné aroma, proto se často používá při různých náboženských obřadech i při meditacích.
Užívání kadidel jako součást náboženského rituálu převzalo ve starověku východní, později
i západní křesťanství. V křesťanských chrámech se kadidlo k vykuřování používá i dnes.
Významnou složkou kadidla jsou triterpenické kyseliny boswelliové. Používají se
do nakuřovacích prášků i do zubních past, náplastí a mastí. V arabské lidové medicíně a
u beduínských kmenů je kadidlo hojivým prostředkem. Parfém Amouage je nejdražší vůně na světě
a připravuje se z kadidla a dalších 120 přísad.
K hlavním vývozcům dnes patří Somálsko, severní Etiopie a jih Arabského poloostrova.
K † M † B †2015
Takto označí koledníci Vaše obydlí, aby mu po celý následující rok zajistili požehnání
i ochranu Nejsvětější Trojice.
/mmt/

Z naší Mateřské školy
V mateřské škole jsme u společně ozdobeného stromečku přivítali Ježíška. Čekání jsme si
zpestřili Andělským dnem, kdy se všechny děti přeměnily na anděly. Také jsme společně oslavili
Mikuláše a to při slavnostním Rozsvěcování vánočního stromu, kde děti zazpívaly, zatancovaly a
přednesly mikulášské, čertovské a vánoční básničky. Společně jsme tak všichni strávili příjemné
pozdní odpoledne.
V novém roce nás čeká maňáskové divadlo v MŠ Kořenec s pohádkou "Zajíčkův zoubek"
(21. ledna 2015).
Na 7. února plánujeme již tradiční Maškarní ples v kulturním domě a den po té i maškarní
karneval pro děti, tentokrát ve spolupráci s obecním úřadem, který proběhne také v našem kulturním
domě. Pro děti budou připraveny soutěže, odměny, společně si zatancujeme a v jeho závěru nebude
chybět tombola pro děti. Po oba dny nám bude hrát hudební skupina Melody.
O dalším dění v mateřské škole budeme informovat v příštím čísle.
Jaroslava Kovářová
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Informace obecního úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí 8:00 - 14:00 hodin
Středa 13:00 - 19:00 hodin

Provozní doba kanceláře úřadu:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 14:00 hodin
8:00 - 14:00 hodin
13:00 - 19:00 hodin
8:00 - 14:00 hodin
8:00 - 12:00 hodin

V době nepřítomnosti lze sjednat schůzku na tel. 724 137 891.
Telefonní číslo na obecní úřad: 516 467 244.
Složení nového zastupitelstva obce Okrouhlá:
Starosta
Místostarosta

Ing. Bronislav Šamšula
Bohumil Kovář

Členové rady obce

(dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce)
(s pověřením zastupovat starostu obce v době jeho
nepřítomnosti anebo v době, kdy starosta funkci nevykonává)

Ing. Bronislav Šamšula
Bohumil Kovář
Josef Jakubů
PaedDr. Eva Tichá
Mgr. Milena Tichá

Další členové zastupitelstva obce: Milan Blažek
Gustav Grün
Ing. Milan Havlíček
Ing. Alois Hložek
Ing. Luboš Horák
Petr Kužel, DiS
Mgr. Michaela Martinková
Josef Novák
Josef Polívka
Luděk Pukl
Kontrolní výbor:

Ing. Luboš Horák - předseda
Ing. Milan Havlíček
Ing. Alois Hložek

Finanční výbor:

Gustav Grün - předseda
Josef Novák
Josef Polívka

Účetní:

Ing. Eva Meluzínová

4

okrouhleckylist@seznam.cz

/sh/
Okrouhlecký list VS/2014

Z důvodu čerpání dovolené je obecní úřad od 23. 12. 2014 do 2. 1. 2015 uzavřen.

Akce u nás a v nejbližším okolí
22.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
25.12.2014
27.12.2014

27.-28.12.2014
28.12.2014
28.12.2014
28.12.2014
31.12.2014
2.-5.1.2015
10.1.2015
7.2.2015
8.2.2015

v 17 h Vánoční koledování s „Benešovskou 12" u pohostinství BOBY, teplé
nápoje zajištěny, přineste na ochutnávku vánoční cukroví
od 9 h budou děti po obci roznášet Betlémské světlo, můžete si je přenést
i do svých příbytků
Vánoční koledování na náměstíčku na Suchým (www.obecsuchy.cz)
Zpívání u vánočního stromu v 17 h na Benešově u zastávky
Vánoční koncert v 15 h v kostele na Benešově - vystoupí Holóbkova
mozeka a žáci ZUŠ
Vánoční putování do Betléma – v 16 h putování Benešovem s lucerničkami
pro děti a rodiče zakončeno 16.50 h na farní zahradě u živého Betléma,
zpívání koled a ochutnávání doneseného cukroví u ohně s pasáčky, teplé
nápoje zajištěny
Silvestrovské uzení – vždy v 10-16 h v Občerstvení U křížku na Suchým –
kromě uzených specialit, teplých nápojů také promítání pohádek pro děti
v 10 h dětská mše v kostele na Benešově
turnaj ve stolním tenisu na Okrouhlé, prezentace 12.30-13 h (dospělí, děti)
Vánoční koncert na Kořenci (více na www.korenec.cz)
Silvestr s ohňostrojem ve Velenově (více na new.velenov.cz)
Tříkrálová sbírka
Hasičský ples v KD
Maškarní ples MŠ v KD
Dětský karneval v KD
/mmt/

Akce v Boskovicích
 24.12.2014 Polévka pro chudé i bohaté – 20. ročník charitativní akce od 11 do 12 h
na Masarykově náměstí v Boskovicích. Rozdávat se bude Betlémské světlo a možná bude
i překvapení. Za 19 roků se pod vánočním stromem vybralo přes 605 tisíc korun, které obdrželi
potřební z Boskovicka na úhradu nákladů na péči pro děti a seniory či na rehabilitaci. Letos jako
vloni bude připraveno přes 300 litrů zelňačky, což je 1200 porcí (ve 12 várnicích).
 26.12.2014 Štěpánská zábava od 20 h ve Westernparku, hraje sk. Eminence, vstup 60,- Kč
 26. - 28.12.2014 Vánoční kostýmované prohlídky na Zámku Boskovice. Začátky prohlídek
v 16, 17, 18 a 19 h, nebude chybět tombola. Vstupné 150,-/80,Kč (děti, studenti a senioři),
rezervace nutná na tel.732388007 nebo na zamekboskovice@gmail.com,
více na www.zamekboskovice.cz
 27.12.2014 Country bál od 20 h ve Westernparku, hraje skupina Mariachi Espuelas
 31.12.2014 Silvestr v letním kině Boskovice, od 17 h – přijďte strávit silvestrovský podvečer
Okrouhlecký list VS/2014
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v krásné atmosféře zasněženého? zimního - letního kina. Samozřejmostí je čaj pro malé a něco
ostřejšího pro velké diváky, silvestrovský ohňostroj a pásmo pohádek. Vstupné dobrovolné.
 31.12.2014 Westernový silvestr v 19 h ve Western park Boskovice, letos ve stylu Stand by
Comedy, živá kapela 4psi, bohaté občerstvení i tombola, novoroční přípitek i ohňostroj.
Vstupné 1000,-/750,-Kč, rezervace nutná na tel. 603 862 666,
více na www.westernove-mestecko.cz
 4.1.2015 Moravské klavírní trio a operní hosté – slavnostní novoroční koncert s přípitkem v
Zámeckém skleníku v Boskovicích. Vstupné 170,-/140,- v předprodeji v MIS
 do 6.1.2015 trvá výstava „Fenomén Igráček“
v Muzeu Boskovicka na Hradní ulici.
Otevřeno ÚT-PÁ 9-17 h, SO-NE a 26.-30.12.2014 v 13-17 h
/mmt/

Sport
Na webu naší obce (www.okrouhla.cz) je k dispozici rozvrh sportovních aktivit v KD. Krom
cvičení aerobiku a stolního tenisu pro děti a dospělé v něm najdete také cvičení power jógy
a badminton.
Výsledky našich běžců v Mikulášském závodu:
nejml. přípravka: Veronika Starová 7.m., Matyáš Chlup 2.m. a David Stara 4.m.
mladší přípravka: Barbora Tlamková 10.m. a Sabina Peclová 12.m.
starší přípravka: Viktorka Peclová 17.m.
dorostenky:
Monika Konečná 10.m.
ženy-vetránky1: Ivana Grünová 14.m. a Vlasta Konečná 23.m.
muži:
Petr Konečný nejml.11.m., Tomáš Tlamka 49.m., Kamil Polívka 82.m.,
Petr Horák 84.m., Jiří Horák ml. 95.m., Petr Polák 107.m., Marek Vlach 113.m.
muži-veteráni1: Gustav Grün 8.m.
Gratulujeme všem účastníkům k výborným výsledkům v těžké konkurenci a přejeme hodně
úspěchů v dalších závodech. Poděkování za zdárný průběh patří i všem organizátorům. Více o tomto
i ostatních závodech běžeckého seriálu na www.atletikauni.cz.
Aktuální rozpis plavání pro veřejnost v Městských lázních Boskovice sledujte
na www.sluzbyboskovice.cz.
„Vánoční dovádění na ledě“ – 27.12.2014 v 10-12 h a 28.12.2014 v 13,30-15,30 h na Zimním
stadionu Boskovice - pro pojištěnce VZP po předložení průkazu pojištěnce VSTUP ZDARMA
Rozpis bruslení pro veřejnost o vánočních prázdninách najdete na www.sluzbyboskovice.cz.
Turnaj ve stolním tenise na Kořenci pro děti i dospělé – 27.12.2014 od 8 h v KD,
více na www.korenec.cz.
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Naše knihovna
Vánoce
Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy se střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
Zem jak by liliemi zkvetla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří ó Vánoce! Ó Vánoce!

Milí čtenáři,
přejeme Vám radostné a požehnané Vánoce a mnoho zdraví v novém roce.
V letošním roce je knihovna již uzavřena. Provoz v novém roce bude zahájen
ve středu 7. ledna 2015.
Obecní knihovna Okrouhlá
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Pro lepší náladu
Tchyně
„Každý rok k nám na Silvestra
chodí tchyně, ale letos asi
uděláme konečně výjimku!”
„Jakou?”
„Pustíme ji dovnitř!”

Betlém
O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš dneska
na půl dne čas?”
Kamarád se diví: „Zrovna dnes, a proč?”
„No já jen, že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel...”

Zvědavej
Říká Pepa o Vánocích chlapům v
hospodě: „To jsem zvědavej, kolik
zítra Pán Bůh hodí.”
„Prosím tě, co by měl jako Pán Bůh
házet?” diví se oni.
„To nevím, ale zítra bude Boží hod.”

Vyšetřování
Policajti vyšetřují smrt babičky, která se během Vánoc
zadusila rybí kostí. Dědy se ptají: „Dědo, a to jste
neviděl, že se babička dusí?”
„Cóó? Já blbě slyším!!!”
„Ptáme se vás, zda jste neviděl, že se babička dusí?”
„Já jsem jen viděl, že stále otvírá ústa a koulí očima jak
kapr, a tak jsem si myslel, že jen zpívá koledy.”

/sh/

Krásné prožití vánočních svátků a
v roce 2015 hodně zdraví, štěstí, pohody a
osobních úspěchů přejí
starosta a zastupitelé obce
Okrouhlá

Milí spoluobčané, byli bychom rádi, kdyby se náš zpravodaj dostal opravdu ke všem zájemcům. Pokud máte ve svém
okolí někoho, kdo se o dění v naší obci také zajímá, ale zpravodaj v tištěné podobě se k němu nedostane, využijte, prosím, naší
nabídky zasílat zpravodaj elektronickou poštou - mailové adresy nahlaste paní Mileně Tiché v č. 58 nebo na email
okrouhleckylist@seznam.cz.
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