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„Po svaté Tereze, mráz za nehty zaleze,“ ale snad „všeci svatí teplo vrátí.“

L

idové pranostiky našich předků nás s novým číslem zpravodaje přenesou rovnou
z teplých večerů pozdního léta přímo k teplým kamnům dnů podzimních. Ale i
v pošmourných dnech je co slavit a zajímavě lze prožít i nevlídné večery.
V posledních dnech měsíce října probíhají v mnoha obcích lampionové průvody
s uspáváním broučků a slavnostmi skřítků, ožívá les pohádkovými postavami, konají se
výlovy rybníků i myslivecké hony, ožívají zapomenuté Svatohubertské
slavnosti. Zabydlují se i slavnosti dýní, které mají původ
v angloamerických zemích světa. Ale i s Halloweenem
je to asi trochu jinak…
Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku
na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých,
který byl přenesen do Irska z Říma. Opírají se
o původně židovskou tradici slavení svátků již
od předchozího večera, neboť Židé počítali začátek
dne již předchozím západem slunce.
Jedna z možných verzí výkladu slavení posledního
dne měsíce října sahá do 5. století a má kořeny v prastaré tradici
dávných Keltů, kteří se loučili s létem a v tomto dni slavili příchod nového roku a zimy.
Střídalo se tak období hojnosti s časem hladu, neboť Keltové byli úzce propojeni s přírodou
pokračování na str. 3
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Informace z obecního úřadu
Pondělí
8:00 - 14:00 hodin
Středa
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.
Úřední hodiny obecního úřadu:

Změna letního času na zimní proběhne v noci ze soboty 24. 10. na neděli 25. 10. 2015 ve 3,00h si posuneme hodinky na 2,00h, takže si pospíme o 1 hodinu déle.
Informace o dění v obci a okolí

V minulých dnech proběhl v obci plošný monitoring deratizační firmou a dle výsledků
budou položeny návnady s jedem

Na zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Benešov dne 5. 10. 2015 byla schválena Výroční
zpráva školy za školní rok 2014/15, kterou najdete na webu školy www.zsbenesov.cz a dočtete se v ní
o organizaci a chodu školy, o dění během uplynulého školního roku a úspěších žáků. Bylo oznámeno,
že v pondělí 16. 11. 2015 bude vyhlášeno ředitelské volno. Z podnětu rodičů proběhla diskuse
s vedoucí stravování o kvalitě jídla a dle nových doporučení se bude pracovat na zlepšení.
/mmt/
Rekonstrukce v obci Okrouhlá
Jak jste si určitě již všimli, byla dokončena výstavba komunikace v nové zástavbě
rodinných domů na Melkov. Je zkolaudovaná a proto mohou kolaudovat i jednotliví stavebníci. Byla
zde plně dodržena vysoutěžená cena 1.035.165,-. Dílo prováděla firma MIS Protivanov.
Dále byly zrekonstruovány dvě ulice v horní části Okrouhlé. Celková vysoutěžená cena i
s dodatkem smlouvy na rozšíření prací představovala 3.381.009,-. I po obrovských problémech
s dešťovou kanalizací, která se zjistila být naprosto nefunkční, jsme zaplatili celkem 3.244.079,-.
Díky dobrému technickému dozoru Ing. Novotného jsme tedy ušetřili 136.930,-. Rekonstrukci
prováděla firma PORR, která odvedla velice kvalitní dílo a to v krátké době a za dobrou cenu.
Konečně se také rozbíhají práce na vodovodním přivaděči, který chceme dokončit
do měsíce června příštího roku. Je to strategické dílo, bez kterého by se obec nemohla dále rozvíjet,
poněvadž poslední stavební povolení byla vydána na RD Melkov I. V současné době je provedena
technická uzávěra další výstavby z důvodu malé kapacity pitné vody.
Financování této akce máme již zajištěno, přispěl Jihomoravský kraj a Ministerstvo
zemědělství. Svůj podíl musí dát také obec, ale o jakou částku půjde, to se odvíjí od veřejné soutěže,
která již byla vyhlášena. Rozsah celého díla se bude pohybovat mezi 14 a 17 mil. Kč.
/bš/
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pokračování ze str. 1

a koloběhem života a smrti. Noc na přelomu října a listopadu nesla název po keltském bohu
Samhainovi, pánu mrtvých, a předěl mezi světem živých a mrtvých byl v tento den nejmenší ze všech
dní v roce. V noci probíhaly bujaré oslavy, všude hořely obrovské ohně a lidé si na sebe navlékali
masky a převleky, aby se chránili proti zlým duchům, kteří mohli být nápomocni nepřátelům.
Za úsvitu bůh smrti duše zemřelých odvedl zpět do jejich říše. Slavnost byla veselá, ne truchlivá.
S rozmachem katolické církve se pohanské tradice nahrazovaly novými křesťanskými.
Svátek byl mezi lidmi jedním z nejoblíbenějších, proto se jeho původní označení Samhain změnilo
na svátek Všech svatých (viz dále). Dnešní název pochází z anglického „All-Hallows-eve“ - tedy
„Předvečer Všech svatých“, zjednodušeně a zkráceně „Halloween“. Do Ameriky doplula tato tradice
až v roce 1840 s přistěhovalci z Irska a Skotska. Tam si získal hlavně děti, které se v tento večer
v maskách a kostýmech strašidel a duchů vydávají do sousedství a za strašení si vykoledují ovoce a
sladkosti.
S oslavou svátku souvisí i u nás oblíbené vyřezávání dýní, které v noci rozsvítí svíčka. I tato
tradice má zajímavé pozadí - podle staré legendy žil Hrozný Jack, kterého pro jeho zlou a krutou
povahu nechtěli ani v pekle. Proto musí bloudit nocí s vyřezanou tykví a hledat společníka. Tykvím se
také dříve říkalo Jackovy lucerny.
U nás má stále ještě hlubší význam Svátek Všech svatých. Tento křesťanský svátek
připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni. Svátek je slaven ve všech
křesťanských církvích. Na Východě se od 4. století slavil společný svátek všech mučedníků
(v syrském obřadu v době velikonoční 13. května a v byzantském obřadu první neděli po Letnicích).
Důvodem zavedení svátku byla nemožnost slavit každý jednotlivý den světců. Papežové Řehoř III.
a Řehoř IV. svátek pro Západní církev v 7. století přesunuli na 1. listopad, výroční den posvěcení
římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) na křesťanský kostel
zasvěcený Panně Marii a všem svatým mučedníkům. Od 8. století se v Irsku a v Anglii dne
1. listopadu začal slavit svátek Všech svatých - nejen mučedníků. Slavení tohoto svátku se záhy
rozšířilo a v Římě se tento svátek slaví od 9. století. Římskokatolická církev navazuje na tento svátek
Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tzv. Dušičkami,
kdy vzpomínáme na všechny, kteří už nejsou s námi. Tyto
dva dny oslavují pokoru, skromnost a upomínku na smrt
jako součást života. „Dušičková“ cesta na hřbitov, zdobení
hrobů svíčkami a věnci je nejen tichou vzpomínkou,
ale i společenskou událostí, kdy se setkávají příbuzní,
sousedé a známí.

O svátku Svatého Huberta si něco povíme zase příště. A o všech zajímavých akcích
v nejbližším období se dočtete dále v novém listu…
/mmt/
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Přehled akcí u nás
sobota 31. 10. 2015
sobota 14. 11 .2015
úterý 17. 11. 2015
pátek 20. 11. 2015

neděle 22. 11. 2015

Spolek VOKO pořádá Večerníčkový Pohádkový Les.
Start v 16,30-17,30 hodin od Pazderny.
Pojďte s námi na procházku - SDH pořádá pochod přírodou melkovským
údolím do Horního Štěpánova. Sraz v 9 hodin u spodní zastávky.
V 16 - 19 hodin a
v 17 - 20 hodin proběhnou v zasedací místnosti OÚ další kurzy pletení
z pedigu. Zváni jsou začátečníci i pokročilí, kteří si vyzkouší nové
techniky. Přihlásit se můžete na seznamu v obchodě Jednota, v MŠ nebo
osobně u p. Mileny Tiché v č.p. 58, na ticha.milen@seznam.cz nebo
na tel. 737288037. Pro přespolní poplatek 80,- na materiál.
Obecní úřad Okrouhlá pořádá od 16 hodin v restauraci BOBY tradiční
večer pro důchodce. Součástí pozvání, na které zveme všechny naše
seniory, bude mimo jiné i vystoupení dětí z naší mateřské školky.
Občerstvení zajištěno. Na kulturní večer, který se stává tradiční formou
poděkování našim seniorům za jejich práci pro obec Okrouhlou, srdečně
zvou pořadatelé.

Po Vánocích dle zájmu bude na OÚ probíhat také kurz Keramiky. Více se dozvíte
v následujícím čísle zpravodaje.
V zimních měsících v našem KD opět přivítáme ochotníky z Brna - s pohádkou „O kočičím
zpívání“ a zpěvohrou pro všechny věkové kategorie „Limonádový Joe“. Termín bude také
upřesněn v následujícím čísle zpravodaje.
Prozatím se mi nepodařilo najít z nabídky brněnských divadel dostatečně zajímavé
představení ve vhodném termínu. Ale divadelní sezóna teprve začala…
/mmt/

Z dění v naší MŠ
V Mateřské škole Okrouhlá je pro školní rok 2015/2016 zapsáno 22 dětí. V provozu zůstává
jedna třída s celodenním provozem. V letošním školním roce odešel do ZŠ poslední silný populační
ročník. Polodenní třída je využívána k odpoledním činnostem.
Akce, které plánujeme do konce kalendářního roku :
Podzimní skřítci Dýňáčci - tradiční akce - společná akce rodičů a dětí, výroba skřítků z okrasných
dýní. V rámci projektu "Za skřítky z dýňové zahrádky" se této akce zúčastní děti a jejich
rodiče, k dispozici budou mít dýně z naší zahrádky i své vlastní. Vyrobenými skřítky opět
obdarujeme naše spoluobčany.
Divadelní představení v MŠ Kořenec - 10. 11. 2015 - Hodonínské maňáskové divadlo - pohádka
Krtek a kolo
Beseda se seniory - 22. 11. 2015 - vystoupení dětí v pohostinství Boby
Keramická dílna - výroba vánočních ozdob z keramiky - 19. 11. - tvořivá dílnička s dětmi a rodiči
Setkání s Mikulášem, andělem a čerty - 5. 12. - společně s rodiči, vystoupení dětí pro veřejnost
s mikulášskou nadílkou
Slavíme spolu Vánoce - vánoční nadílka a posezení u vánočního stromečku - prosinec
/ Jaroslava Kovářová/
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VOKO
Pozvánka na

Milé holky, kluci, rodiče, babičky a dědečci, prostě všichni, spolek VOKO Vás
ve spolupráci s dalšími nadšenci a dobrovolníky srdečně zve na POHÁDKOVÝ LES, tentokráte
v duchu oslav 50 let Večerníčku. To znamená, že všechny pohádkové postavy,
které v našem kouzelném lese potkáte, jsou postavami večerníčkovými,
a jistě je všechny dobře znáte. Každá z nich pro Vás má přichystané úkoly
s cenami. Na konci lesa na Vás bude čekat táborák, teplé nápoje pro děti
i dospělé, malé občerstvení, Pikysovy brambůrky a možná i sám Večerníček.
Více prozrazovat nemůžeme, proto neváhejte, teple se oblečte, vezměte baterku a v sobotu
31. října mezi 16,30 a 17,30h dorazte na start večerníčkového pohádkového lesa k Pazderně.
Moc se na Vás těší předsedové spolku VOKO a všichni organizátoři.
/voko/

Konec školního roku 2014/2015 a Hurá na prázdniny
26. června 2015 se konala na Výletišti pod taktovkou spolku VOKO akce s názvem Hurá
na prázdniny !!! Akce, kterou jsme původně dělali pro děti tehdy ještě budoucích členů spolku,
za čtyři roky vyrostla do letošní podoby, kdy se na ní sešly děti několika prvních ročníků ZŠ se svými
rodiči. Toto odpoledne děti strávily přípravou na prázdniny, což obnáší především zapomínání
na školní povinnosti formou neřízeného řádění. Pro děti jsme ale měli připravených i několik her a
náročných soutěží, kterých se však s radostí sobě vlastní děti účastnily. Pro všechny potom byly
připraveny odměny a pro nejlepší v jednotlivých soutěžích také ceny.
/voko/
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Archa
V neděli 4. 10. 2015 odpoledne se děti se svými draky opět sešly na Kořenci. Fotky z akcí i
připravované akce najdete v blízké době na www.archa8.webnode.cz.
Vybíráme z plánovaných akcí:
- neděle 6. 12. 2015 - mše se sv. Mikulášem
/archa/

Zprávy od hasičů
Mezikrajské taktické cvičení hasičů
Ve středu 8. 7. 2015 se naše jednotka zúčastnila plánovaného taktického cvičení hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje. Na simulovaný požár zemědělské
usedlosti mezi obcí Žďárná a Protivanov byly vyslány profesionální hasiči z Boskovic, Blanska a
Prostějova. Dále na místo byly povolány dobrovolné jednotky ze Žďárné, Protivanova, Benešova a
z naší obce. Naše jednotka na místo vyjela se dvěma vozidly a to cisternovou automobilovou
stříkačkou a dopravním automobilem. Na místě jsme dostali dva úkoly - vystřídat v dýchací technice
hasiče na útočných proudech a zajistit spolu s jednotkou z Benešova kontinuální dodávku požární
vody z nedalekého rybníka. Na pokyn velitele se jednotka rozdělila na dvě skupiny a bez nejmenších
nedostatků oba úkoly splnila na výtečnou. Vzhledem k tomu,
že bylo cvičení v dopoledních hodinách, cvičení se zúčastnilo
pouze 7 hasičů z 20, které máme zařazeny ve výjezdové jednotce.
I to ale stačilo ke stoprocentnímu zvládnutí zadaných úkolů.
Cvičení se zúčastnili následující členové: Alois Krejčíř (velitel),
Ing. Josef Tichý, Miloslav Mareček, Josef Kadlec, Petr Kužel,
Radim Menšík a Luděk Pukl. Všem děkujeme za účast a reprezentaci
naší obce.
/imt/
Pojďte s námi na procházku!
Výbor SDH pořádá v sobotu 14. 11. 2015 pro všechny členy SDH i širokou veřejnost
pochod přírodou. Půjdeme melkovským údolím do Horního Štěpánova.
Sraz všech turistů je v 9 hodin u spodní zastávky. Vezměte si s sebou špekáček, který si
opečeme cestou na ohni, něco na zapití a starší 18-ti let mohou i něco na vylepšení dobré nálady či
zahřátí organismu. V cíli nás čeká odměna v místním pohostinství. Zpáteční odvoz bude zajištěn
dle potřeby automobilem SDH.
Případný náhradní termín akce bude včas vyhlášen místním rozhlasem.
/Kamila Dvořáková/
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Sport
Pohár Drahanské vrchoviny
Celkové umístění cyklistů z naší obce v seriálu závodů o Pohár Drahanské vrchoviny:
odrážedla:
Veronika Starová - 4.m., David Stara - 5.-6.m., Michal Přikryl - 7.m.
chlapci 7-8 let: David Veselý - 4.m., Luboš Horák - 12.m., Jan Horák - 16.m.
dívky 7-8 let:
Barbora Tlamková - 2.m.
chlapci 9-10 let: Marek Hock - 9.m.
chlapci 13-14 let: Tomáš Tlamka - 1.m.
juniorky:
Monika Konečná - 2.m.
muži 19-39 let: Tomáš Tlamka - 27.-30.m. (v konkurenci 95 závodníků)

Veřejná cvičení v KD
power jóga - každé úterý od 19,30h
aerobik - každý čtvrtek v 19h
O putovní pohár TOPNET - 5. ročník turnaje v rapid šachu
V neděli 1. 11. 2015 v Sokolovně Boskovice, prezence: 8 - 9,15h, otevřené turnaje, 2 x 15
minut, švýcarský systém - 9 kol, startovné 100 Kč (120 nepřihlášení, GM, IM, WGM a WIM start
zdarma). Přihlášky do 30. 10. 2015 na e-mail: pav.hubeny@seznam.cz nebo na tel. 723 278 475,
www.boskosachy.cz. Kompletní šachovou soupravu včetně hodin s sebou. Občerstvení zajištěno.
Spoustu zajímavých aktivit pro volný čas vašich dětí najdete ve Středisku volného času
Boskovice (bývalý DDM) - ul. 17. listopadu 1, www.svcboskovice.cz, svc@svcboskovice.cz, tel.
516 452 006, 723 201 730, 723 085 849. V měsíci listopadu proběhne burza oděvů, obuvi a
sportovních potřeb, kde jistě najdete nebo prodáte, co potřebujete.
Aktivity pro předškolní děti můžete navštěvovat v Mateřském centru Boskovice,
Masarykovo nám. 20 (ve farním dvoře), www.mcboskovice.webnode.cz, tel. 724 761 660, e-mail:
mc.boskovice@seznam.cz.
Provozní doba sauny u lázní je od 5. 10. 2015 rozšířena: PO zavřeno; ÚT 14-16h společná,
16-19h rodiče s dětmi, 19-22h společná pro páry; ST 14-22h společná; ČT 14-22h muži; PÁ 14-22h
ženy; SO 14-22h společná; NE zavřeno.
Aktuální provozní dobu na Městských lázních Boskovice a Zimním stadionu Boskovice
najdete na www.sluzbyboskovice.cz.
/mmt/
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Z dění v ZŠ Benešov
Zahájení školního roku 2015/2016
V úterý 1. 9. 2015 začal po tropických prázdninách nový školní rok. Pro žáky I. tříd je tento
den zvláště slavnostní a většina z nich se do školy těšila. Letos pan ředitel přivítal 22 nových
prvňáčků, 13 děvčat a 9 chlapců. Děti si kromě nových pracovních sešitů odnesly domů také pamětní
list akademického malíře Jiřího Fixla a keramickou pamětní medaili.
Ve třídě máme děti z Benešova, Kořence, Okrouhlé a Bukové.
Všem žákům přeji dobrý start, ať jsou všichni dobří kamarádi.
Písnička pro draka
Ve čtvrtek 10. 9. 2015 se naše tělocvična proměnila v hlediště i jeviště současně. Herci
z Hradce Králové pro děti z MŠ a 1. stupně uvařili pohádku „Písnička pro draka“ přímo
v pohádkovém hrnci. Dali do něj krále, prince, bábu bylinkářku, tříhlavého draka, rytíře, houby a
spoustu pěkných písniček. Nakonec došlo i na svatbu. Děti se mohly přesvědčit, že hudba je mocnější
než všechny zbraně.
Mgr. Edita Zatloukalová
Výprava do Drahan
Prohlídka větrné elektrárny již tradičně patří k zpestření výuky fyziky a zeměpisu. Letos
jsme se do Drahan vydali s žáky 7., 8. a 9. ročníku. Elektrárnu provozuje firma Eldaco, jež nám opět
vyšla vstříc a umožnila našim žákům nahlédnout i do zázemí tohoto zařízení.
Úklid Benešova
Ve středu 23. září vyrazili žáci 8. a 9. ročníku do benešovských ulic sbírat odpadky. Plnili tak
jeden z úkolů soutěže Malá energetická akademie, do které se týmy obou tříd přihlásily. Zadáním
bylo zapojit se do dobročinné akce zaměřené na úklid prostředí, v němž žijeme. Osmáci vyzbrojeni
rukavicemi a pytli na odpadky se vydali na Pavlov, deváťaci prošli hlavní cesty od školy ke kostelu.
Všichni se do sbírání pustili s obrovským elánem. Odměnou jim byl nejen příslib bodů do soutěže,
ale především pohled na čistší ulice a hřejivý pocit z dobře vykonané práce.
Exkurze Macocha
Žáci 8. a 9. třídy se poslední pátek v září vypravili k propasti Macocha. Exkurze
do Moravského krasu byla jedním z úkolů v rámci soutěže Malá energetická akademie, do které se
žáci přihlásili.
Den přírodních věd ZOO Brno
Dne 6. října 2015 se uskutečnil již 3. ročník Dne přírodních věd. Tuto akci pořádala ZOO
Brno ve spolupráci se studenty Střední průmyslové školy chemické Brno. Program je určen žákům
2. stupně ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a jejím cílem je podpořit výuku
přírodních věd.
Dne přírodních věd se zúčastnilo 80 družstev z třiceti základních škol a víceletých
gymnázií. Naši školu reprezentovali žáci z 8. a 9. ročníku.
A jak to v ZOO probíhalo? Čekaly nás soutěže v pozornosti, ale také ve znalostech
přírodních věd. I přestože jsme nevyhráli, odvezli jsme si spoustu zajímavých informací a zážitků.
Mgr. Lenka Grénarová, Mgr. Petra Ondroušková
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Kultura a akce v okolí
DIVADLO
23.10.2015 v 19h v KD Letovice - „Kočičí hra“ - proslulá divadelní hra maďarského dramatika Istvána
Örkényho v podání Divadelního spolku Rájec-Jestřebí. Vstupné: 80,-Kč.
25.10.2015 v 19,30h v Dělnickém domě Blansko - „Poslední ze žhavých milenců“ - Simona Stašová
ve 3 rolích a Petr Nárožný
30.10.2015 v 19,30h v Zámeckém skleníku - „Improvizační zápas Lísky vs. Paleťáci“ - v improvizačním
zápase jde o skvělou zábavu, kdy divák může dění na jevišti ovlivnit svým námětem a názorem.
Improvizační skupina Lísky začala pracovat v říjnu 2009 a vytvořil ji chlapecký skautský oddíl Nibowaka
s děvčaty z Oičega a z literárně dramatického oddělení ZUŠ Boskovice. Vstupné dobrovolné.
3.11. 2015 v 19,30h v Dělnickém domě Blansko - „Do ložnice vstupujte jednotlivě“ - režie: Antonín
Procházka, hrají: Mahulena Bočanová /Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas/Martin Zounar,
Adéla Gondíková /Kateřina Lojdová, Filip Tomsa, Ivana Andrlová /Olga Želenská , Jana
Zenáhlíková/Vlasta Žehrová, Zbyšek Pantůček/Martin Sobotka, ... Vstupné 260,-Kč
4.11.2015 v 19h v Zámeckém skleníku Boskovice - „Příběh jednoho hradu“ - divadlo Sophia Art, režie:
Ivan Vyskočil, hrají: Ernesto Čekan, Lukáš Langmajer, Anna Kulovaná, Jarmil Škvrna, Eva Kodešová,
Karel Soukup, Ivan Vyskočil. Předprodej v MIS Boskovice.
23.11.2015 v 19h v Kulturním domě v Letovicích - "Mandarínková izba" - slovenské divadelní
představení francouzského dramatika Roberta Thomase. Hrají: Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Zuzana
Tlučková a Bibiana Ondrejková. Vstupné: 250,- Kč / 200,- v předprodeji v MKS Letovice.
27.11.2015 v 19,30h v Dělnickém domě Blansko - "Pět klobouků Jana Přeučila" - představení, ve kterém
každý z klobouků něco poodhalí: příhody z filmování, vzpomínky na partnery a partnerky, své začátky…
KONCERTY
1.11.2015 v 17h v kostele sv. Václava Letovice - „Stabat Mater“ - koncert hudebního souboru Vernum
2013 Ensemble (řídí Ondřej Tajovský). V jeho podání zazní jeden z nejkrásnějších postních textů Stabat
Mater (Stála matka bolestná) od Francise Poulenca (latinsky) a od Karola Szymanowského (polsky), obojí
v provedení pro sbor a varhany. Více na MKS Letovice.
11.11.2015 v 19h v Zámeckém skleníku Boskovice - „Štěpán Rak a Miloš Pernica“
14.11.2015 v 19h v Zámeckém skleníku Boskovice - „Linwood Lee Taylor“ - koncert špičkového
amerického bluesmana a bluesrockera hendrixovského střihu, který je poprvé na českém turné. Vstupné:
150,- Kč/130,- Kč v předprodeji v MIS Boskovice.
18.11.2015 v 19h v Zámeckém skleníku - „Vladimír Merta Trio“ - písničkář Vladimír Merta, houslista Jan
Hrubý a kytarista Ondřej Fencl předvedou v nové úpravě kultovní songy ze 70. a 80. let. Vstupné: 200,Kč/180,-Kč v předprodeji v MIS Boskovice.
28.11. 2015 v 18h v Dělnickém domě Blansko - „Vánoční koncert Petr Bende a hosté“
12.12.2015 v 19h v Kulturním domě v Letovicích - "Javory - Hana a Petr Ulrichovi" - předvánoční
koncert. Vstupné: 240,- Kč / 200,- Kč v předprodeji v MKS Letovice
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Učte se tančit u profesionálů - vyučují manželé Lada a Radek Pernicovi , kteří vás naučí
současnou podobu tanců: Polka, Waltz, Tango, Jive, Valčík, Mambo, Blues a další.
Kurzy budou probíhat v Zámeckém skleníku od neděle 1. listopadu v 17h - začátečníci a v 19h - pokročilí.
Cena za 5 lekcí: 1 200 Kč/taneční pár. Pro přihlášení kontaktujte Evu Václavíkovou - MKS Boskovice.
Okrouhlecký list 4/2015
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VÝSTAVY
1.-25.10.2015 - Podzimní arboretum v Arboretu Šmelcovna Boskovice
do 25.10.2015 v Zámeckém skleníku Boskovice - „Tvář krajiny, člověka a jeho duše“ - výstava Liby
Baďurové a Pepy Budiše, přístupná v době akcí ve skleníku nebo po domluvě na tel. 516 453 544
do 28.10.2015 v Muzeu Boskovicka - „Fenomén Merkur“ - historie stavebnice Merkur ze soukromé
sbírky pana Jiřího Mládka.
do 1.11.2015 v Muzeu Boskovicka - "Staré Boskovice" - výstava fotografií

OSTATNÍ AKCE
21.10.2015 v 18h v Zámeckém skleníku - " 7. posezení s Boskovickou kapelou" - tradiční posezení
při dechovce, vystoupí i Milan Černohouz a Blanka Tůmová (zpěváci ze známé Veselky Ladislava
Kubeše), zazní známá hudba Jana Slabáka, Jaromíra Vejvody či Karla Vacka. Občerstvení zajištěno,
vstupné 120,- Kč / 100,- Kč v předprodeji na MIS Boskovice.
22.10.2015 Farmářský trh Boskovice
24.10.2015 v 18h před Restaurací Morava na Benešově - "Benešovský sraz dýní" - vyrobte a přineste
vlastnoručně vyřezanou dýni nebo jinou podzimní dekoraci, každý autor bude odměněn, během večera
bude vyhlášena nejkrásnější a nejoriginálnější dýně. Občerstvení zajištěno. Více na www.benesov-uboskovic.czi, nfo@benesov-u-boskovic.cz, tel. 516 467 324.
24.10.2015 velké nádvoří Zámku Lysice - sraz vozů značky Range Rover
24.-25.10.2015 Výlov rybníka Olšovce Jedovnice, info viz www.olsovec.cz
26.10.2015 v 19h v boskovickém kině - "Filmový kvíz" - Máte rádi filmy, seriály a soutěže? Poznáte film
podle milenecké dvojice nebo podle auta, které řídí hlavní hrdina? - zábavná populárně znalostní soutěž
o ceny, vytvořte team (maximálně 5 lidí) a přihlaste se v kině! Bližší informace i o dalších termínech
na www.kinoboskovice.cz.
28.10.2015 „Cesta za pokladem“ - TJ Rytmus Boskovice zve všechny děti a jejich rodiče na procházku
podzimní přírodou. Cestou děti plní úkoly. Sraz v 15,30h na nám. 9. května, hůlky na lampiony a párky
s sebou. Startovné: děti 40 Kč. Kontakt: www.tjrytmus.cz, tel. 739517245
30.10.2015 Haloween pro děti ve Western parku Boskovice, k poslechu a tanci hraje Eminence Rock.
Vstupné: 80 Kč, s maskou 50 Kč.
1.11.2015 v 8-12h na Zámku Letovice - Burza starožitností a sběratelských kuriozit
7.11.2015 Svatohubertské slavnosti na Zámku Boskovice, je připraven bohatý program pro celou rodinu
19.11.2015 Farmářský trh Boskovice
28.11.2015 Košt vína v sokolovně na Benešově, k poslechu hraje cimbálová muzika.
28.-29.11.2015 v 10-17h - „Advent na zámku Lysice“ - vánočně vyzdobené interiéry zámku, adventní
dílna a prodejní výstava v renesančním salonku
17.12.2015 Farmářský trh Boskovice
26.12.2015 v 20h ve Western park Boskovice - „Štěpánská zábava“
25.-31.12.2015 v 10-16h - „Vánoční prohlídky zámku Lysice“ , vstupné 120,-/90,- Kč
26.-28.12.2015 Vánoční kostýmované prohlídky Zámku Boskovice - rezervace nutná předem
31.12.2015 Silvestr v Saloonu ve Western park Boskovice
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Kontakty:
On-line rezervace (i prodej) vstupenek na akce v Boskovicích na www.kulturaboskovice.cz
MIS Boskovice, Masarykovo nám.1 - www.regionboskovicko.cz, informace@boskovice.cz, tel. 516 488 677.
Otevřeno: PO-PÁ: 8-12h, 12,30-16,30h, SO 8-11,30h.
MKS Boskovice, kpt. Jaroše 15 (v kině Panorama) - vaclavikova.kultura@boskovice.cz, tel. 516453544, mobil:
730 182 330.
Muzeum Boskovicka, Hradní 1 - otevřeno ÚT-PÁ 9-17h, SO-NE 13-17h, www.muzeum.boskovice.cz,
muzeum@boskovice.cz, tel. 516 452 077
Arboretum Šmelcovna Boskovice - www.smelcovna.cz, arboretum@smelcovna.cz, tel. 516 453 071, 732 940
763. Provozní doba arboreta do 15. 11. 2015 ÚT - NE: 9 -17h.
Zámek Boskovice - www.zamekboskovice.cz, info@zamekboskovice.cz, tel. 516 452 241
Westernové městečko Boskovice - www.westernpark.cz, info@westernove-mestecko.cz
MKS Blansko - Hybešova 1, ksmb@blansko.cz, tel. 516 414 642, 516 414 760
MKS Letovice, Nová 71/1 - www.mks-letovice.cz, info@mks-letovice.cz nebo tel. 516 474 422, 739 396 535
Obec Benešov www.benesov-u-boskovic.cz
Zámek Lysice - www.zameklysice.cz, e-mail: lysice@npu.cz, tel. 516 472 235
Zámek Letovice - www.zamekletovice.cz, zamek-letovice@seznam.cz, tel. 728 880 298, 602 528 912

/mmt/

Změna programu vyhrazena!

Zubní pohotovost
pracovní doba:

So, Ne, svátek:

8-13 hodin

Říjen
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.

MUDr. Řehořek(ová)
MUDr. Kulhánková
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

516 488 453
516 414 291
516 477 319
604 760 665

Listopad
1.11.
7.11.
8.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.

MUDr. Kutlíková
MUDr. Staňková V.
MUDr. Beranová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 453 997
516 442 726
735 056 656
516 416 386
516 488 454
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 488 455

Prosinec
5.12.
6.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

MUDr. Well
MUDr. Zouharová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MDDr. Keprtová
MUDr. Stojanov
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová

Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Blansko, B. Němcové 1222/15
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16

516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
516 456 109
605 184 479
516 462 203
516 462 203
516 474 310
774 710 550

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

1.1.2016 MUDr. Hanáková
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Fórky
Kolik šikovných žen je potřeba k výměně žárovky?
Žádná, šikovná žena na to má chlapa.

Otec - podnikatel se vrací
domů a tam nachází cedulku:
Prosím Tě, vyzvedni dnes
v 17.00 syna ze školky.
PS: Školka je naproti v tom
žlutém domě.
PPS: Syn tě pozná sám.

Čeština je čím dál stručnější.
Kupříkladu pro výrazy provokatér,
výtržník, vandal či udavač má dnes
jedno slovo: aktivista.

Policista hlásí do vysílačky:
„Náčelníku, jsme na místě činu.“
„Jaká je situace?“
„Žena zavraždila svého muže. Celkově 35 bodných
a dvě střelné rány. Nakonec mu usekla hlavu a
pokusila se tělo spálit.“
„Proboha! A jaký byl důvod pro tento zločin?“
„Šlápl na podlahu, kterou právě myla.“
„Podařilo se vám ji zadržet?“
„Zatím ne, veliteli!“
„A proč?“
/sh/
„Čekáme až uschne podlaha!“

Naše společenská kronika
Do svazku manželského vstoupili:
Klára Minxová & Pavel Veselý

Gratulujeme !!!

Nové přírůstky do řad našich dětí:
Martin Král

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

Významné životní jubileum v 3. čtvrtletí slaví tito naši spoluobčané:
Ševčík František
Čížková Ludmila
Eyer Alois
Horáková Ludmila
Menšík Jindřich
Šmídová Marie
Jäkl František

č.p. 87
č.p.63
č.p. 102
č.p. 2
č.p. 144
č.p. 141
č.p. 126

Navždy nás opustil:

Malach Bořivoj
Čapka Petr
Ševčíková Alžběta
Čapková Marie
Nováková Františka
Učeň Jindřich
Laštůvka Jan

č.p. 184
č.p. 143
č.p. 21
č.p. 19
č.p. 125
č.p. 89
č.p. 17

Gratulujeme !!!

Jakubů Josef st.

/sh/

Editorial
Vydává Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 123, 680 01, tel./fax: 516 467 244, okrouhla@okrouhla.cz
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Redakční rada: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák, Ing. Milan Tlamka.
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