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Motto:
„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“
Dalajláma

D

ávno jsme již odstrojili vánoční stromeček, i vůni koblih odnesl svěží vítr,
dozněla poslední plesová hudba a basa byla pochována….postní dobou se
blížíme k Velikonocím.
O svátcích jara jsme již v minulých
letech uveřejnili mnohé a než nás
jaro naplno zaměstná, pojďme
se vrátit ještě k období prvních
měsíců – k masopustu.
Pod tímto názvem si pravděpodobně představíme jen poslední dny před Popeleční středou,
ale jde o celé období od svátku Tří králů (6. ledna) až po Popeleční středu, jejíž datum závisí na
pohyblivém datu Velikonoc – v kalendáři ji najdeme 46 dní před Velikonoční nedělí.
V životě mnoha lidských generací hrál důležitou úlohu jako zlomový bod na rozhraní dvou
ročních etap. Jednalo se o dobu poměrného hospodářského klidu, o níž se ostatně říkalo, že kdo
v masopustě moc dělá, v létě to odleží. Dokončovaly se ještě drobné práce z předešlého
hospodářského roku, např. draní peří, přástky, mlácení obilí, ale zároveň se všichni připravovali na
blížící se jaro, počátek nové hospodářské sezóny. Souvisela s tím i řada symbolických magických
úkonů a pověr, majících zajistit jednak blahonosný a plodonosný účinek, jednak ochránit usedlost
před zlými silami a nepříznivými vlivy.
Masopust vychází především z římského náboženství, které s předjařím spojovalo božstva
vegetace a plodnosti, jako je například Bakchus, řecký Dionýsos - bůh úrody, plodnosti, vína a
nespoutaného veselí. Masopust tedy představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními
dobami, kdy bylo třeba se dosyta najíst, protože následoval dlouhý čtyřicetidenní půst (neděle se
nepočítaly, jak jsme si vyložili již dříve). O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné
zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Naši dávní předkové si na bujaré
pokračování na str. 8
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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
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.
Změna času
Změna zimního času na letní proběhne v neděli 29. března 2015, kdy si ručičky hodin
posuneme ve 2:00 h na 3:00 h.
Centrum vzdělávání všem
nabízí pomoc těm, kteří hledají uplatnění po dostudování či rodičovské dovolené, nemohou najít
práci nebo v té současné nejsou spokojeni. Bezplatné odborné poradenství najdete od ledna také
v pobočce v Boskovicích, ul. Komenského č.1. Kariérní konzultantku Martinu Neumannovou
můžete kontaktovat na tel.č.727965847 nebo e-mailem na: neumannova@vzdelavanivsem.cz.
Internetovou databázi kurzů, seminářů a rekvalifikací v kraji najdete na www.vzdelavanivsem.cz.

Zprávy z OÚ
! Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2015 - vždy v úterý: 9. 6. a 8. 9. v 19 h,
8. 12. v 18 h
! Otevření sběrného dvora - vždy v sobotu od 9-11 h: 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11.
Velkoobjemový kontejner bude v letošním roce vyvážen pouze v měsících duben, červenec a
září, proto si, prosím, naplánujte odvoz objemnějších věcí na tato data. V ostatních měsících
bude dočasně sloužit k uskladnění bioodpadu, jak nám ukládá zákon, než bude jeho svoz
realizován ZD Benešov. Pro bioodpad bude kontejner k dispozici každou sobotu v době 1515.30h po předchozí domluvě na OÚ. Bude sloužit především k uskladnění posečené trávy,
větví, natě z rostlin, apod., pokud nemáte možnost zlikvidovat je jiným způsobem.
! Sběr nebezpečného odpadu - v sobotu 11. 4. 2015 v 8 - 8.30 h ve sběrném dvoře. Další sběr
nebezpečného odpadu bude realizován v měsíci říjnu 2015. Odevzdat vždy můžete především:
baterie všeho druhu, elektro, pneumatiky, zářivky a výbojky, oleje, obaly a zbytky barev, laků,
ředidel, lepidel a chemikálií, pesticidy, fotochemikálie, léky, teploměry, zaolejované hadry, aj.
! Za obchodem Jednota je umístěn kontejner firmy TextilECO na sběr oděvů, obuvi a textilu.
Instrukce, co a jak do něj můžete umístit, jsou přímo na kontejneru. Věříme, že i tato služba bude
v naší obci hojně využívána, jen prosíme o postupné naplňování, aby kolem nevznikal zbytečný
nepořádek. Kontejner bude vždy vyprazdňován aktuálně dle potřeby.
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! V nejbližším období, ale dle počasí, dojde k úklidu komunikací po zimě
! Na webu obce Suchý (www.obecsuchy.cz) v Aktualitách najdete informace k Uzavírce silnice
Suchý-Žďárná (časový harmonogram, mapka, …). Na webu obce Benešov (www.benesov-uboskovic.cz) v Aktualitách jsou uvedeny informace pro další etapy oprav komunikací (SuchýBenešov, Benešov-Buková), které mohou být průběžně aktualizovány podle průběhu prací.
Jsou zde k dispozici i Výlukové jízdní řády autobusů v době rekonstrukce komunikací.
! Na webu obce www.okrouhla.cz jsou k dispozici zápisy z jednání Zastupitelstva obce
(na úřední desce), Rozvrh cvičení v KD, Přehled stomatologické pohotovosti, také všechna
čísla Okrouhleckých novin, pozvánky na akce v obci i bohatá fotogalerie
! Pokud máte zájem o zasílání Hlášení obecního rozhlasu elektronickou poštou, napište svoji
mailovou adresu na adresu: okrouhla@okrouhla.cz. Tato služba je již hojně rozšířená a umožní
vám mít dokonalý přehled o všech důležitých informacích z OÚ.
! Z výběrového řízení na Výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro novou výstavbu RD
k Melkovu vyšla vítězně firma MIS Protivanov. Práce na díle začnou 15.4.2015
! Dnem 23. března 2015 bude zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v horní části obce. Jedná
se o úsek domů č.p. 82 až 117 (Slepánkovi - Kuželovi - Vaněrkovi). Při novém napojování domů
budete informováni pracovníky vodáren. Touto rekonstrukcí by se měly upravit i tlakové
podmínky v daném úseku. Projekt tlakování vody je stále ve zkušebním provozu a je potřeba,
aby občané včas nahlásili na OÚ jakýkoliv problém s vodou, aby se před dokončením díla
odstranily všechny nedostatky. Až po definitivním dokončení tohoto projektu se začnou
ve 2 fázích opravovat komunikace.
! Sociálně-právní ochranu dětí a přestupková řízení i v roce 2015 bude pro naši obec vykonávat
Město Boskovice. Obec nemá dostatečně kompetentní odborníky pro zřízení těchto úseků.
! RO schválila finanční dar ve výši 2.000,-Kč pro SRPŠ při ZŠ Benešov (na základě žádosti
z jednání SRPŠ byl předložen návrh na použití daru na aktivity žáků 1. a 2. stupně ZŠ).
! ZO schválilo každoroční finanční dar ve výši 20.000,-Kč Římskokatolické farnosti Benešov
! ZO schválilo smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá ve výši 31.500,-Kč (celkem
21.500,-Kč paušální složka pro jednotlivé sportovní odvětví + 10.000,-Kč motivační složka
za akce pořádané v minulém roce).
! ZO schválilo smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH ve výši 25.000,-Kč (paušální složka
21.000,-Kč pro provoz sportovních oddílů a mládež + 4.000,-Kč motivační příspěvek
za pořádané akce).
! ZO schválilo na základě změn zákonů 2 nové Obecně závazné vyhlášky obce (viz dále),
předchozí pozbývají tímto platnost. A dále ZO schválilo Nařízení obce Okrouhlá 1/2015,
kterým se vydává Tržní řád (viz dále)
! Dle nových zákonů (resp. OZV č.1/2015) bude ve sběrném dvoře instalován nový
velkoobjemový kontejner na bioodpad, který následně bude využívat ZD. Více informací
uvedeme v následujícím čísle.
! V důsledku platnosti OZV č.2/2015 bude jakékoliv porušení pravidel předáno k projednání
přestupkové komisi MěÚ Boskovice. Vyzýváme všechny majitele, aby se chovali ohleduplně
ke spoluobčanům a v obci po svých psech důsledně uklízeli exkrementy do instalovaných košů.
Všechny občany také tímto prosíme o spolupráci při kontrole dodržování uvedené vyhlášky
a případné nahlášení jejího porušení na OÚ nebo kterémukoliv zastupiteli.
! U hřiště dojde k vysazení 3 nových stromů místo pokácených topolů. Zvolen byl Jírovec
pleťový, který je nejen velice dekorativní svými růžovočervenými květy, ale je i odolnější vůči
škůdcům.
/mmt/
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Poplatky za svoz odpadů a za psy:
· místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
obecnímu úřadu oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Je-li poplatník v
době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a
jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. Sazba poplatku pro rok 2015 činí 500,- Kč na osobu
nebo za rekreační objekt.
· poplatek ze psů platí držitel psa, jímž je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
v obci Okrouhlá. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne jejího vzniku a v téže lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok 2015 pro držitele psa, kterým je fyzická osoba trvale
hlášená k pobytu v rodinném domě nebo bytovém domě za prvního psa 100,- Kč, za druhého a
každého dalšího psa 200,- Kč,
· Poplatky je nutné uhradit nejpozději k 31. březnu 2015 hotově v provozní době na OÚ nebo
bezhotovostním převodem na č.ú. 15627631/0100, VS = číslo popisné domu.

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE OKROUHLÁ
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Okrouhlá
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Okrouhlá, včetně
nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2 Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).
Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) horní autobusová zastávka
b) za obchodem COOP
c) naproti mateřské školy
d) za křižovatkou na vjezdu do ulice k „Pazderně“
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3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady - barva hnědá
b) Papír - barva modrá
c) Plasty, PET lahve - barva žlutá,
d) Sklo - barva zelená a bílá
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
určeny.
5) Kovy lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn naproti starému vodojemu, přímo na místa k
tomu určená.
Čl. 4 Sběr a svoz nebezpečných komunálních odpadů
1) Sběr a svoz nebezpečných komunálních odpadů je zajišťován minimálně dvakrát ročně oprávněnou
osobou na základě smlouvy s obcí Okrouhlá, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány v místním tisku, místním rozhlasem a na internetu).
2) Shromažďování nebezpečných komunál. odpadů podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn naproti starému vodojemu.
Čl. 5 Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 8x krát ročně jeho odebíráním ve sběrném dvoře, který je
umístěn naproti starému vodojemu, přímo do zvláštního kontejneru k tomuto účelu určeného. Informace o
sběru jsou zveřejňovány v místním tisku, místním rozhlasem a na internetu).
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6 Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen
za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.
Čl. 8 Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.1/2001, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
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OZV č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Okrouhlá
Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku,
b) na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce se zakazuje výcvik psů,
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem.
3. V případě znečištění veřejného prostranství psími exkrementy, odstraní neprodleně toto znečištění
osoba, která psa v dané chvíli doprovází.
Čl. 2 Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 4/91. o Zákazu
volného pobíhání domácích zvířat, ze dne 27. 12. 1991.
Čl. 3 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

NAŘÍZENÍ OBCE OKROUHLÁ č. 1/2015, KTERÝM SE VYDÁVÁ
TRŽNÍ ŘÁD
Čl. 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení
Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona* nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen „místa pro
nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):
a) na tržním místě na parkovišti – viz příloha č.1 tohoto nařízení
b) v předsunutých prodejních místech – viz. příloha č. 2 tohoto nařízení.
c) v pojízdných prodejních zařízeních
* zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Přílohy jsou uvedeny na webu obce.
Čl. 2
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
(1) Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v přílohách
č. 1 a 2 tohoto nařízení.
(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich
řádný a nerušený provoz, mezi jednotlivými místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a
zásobování a zajištěna požární a hygienická ochrana v souladu se zvláštními předpisy. Obec nemá
prodejní místa vybavena dodávkou vody, elektrické energie ani mobilním WC.
Čl. 3
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
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(1) Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních
místech je od 8.00 do 18.00 hod.
(2) Předsunuté prodejní místo může být provozováno v období od 1.4. do 30.9. běžného roku a to v době
dle prodejní doby provozovny.
(3) Předsunuté prodejní místo musí mít stejného provozovatele jako s ním související provozovna a musí s
touto svým umístěním i funkčně souviset.
Čl. 4
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb jsou povinni:
a) zabezpečovat čistotu prodejních míst a jejich okolí,
b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
c) dodržovat klid,
d) průběžně odstraňovat odpad
Čl. 5
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen dohlédnout na čistotu a
pořádek po skončení prodeje. Provozovatel je povinen zveřejnit tržní řád, případně s ním prodejce
seznámit. Prodávající je povinen přizpůsobit prodej podmínkám tržního řádu, uvést prodávaný sortiment
zboží, provozní dobu apod.
Čl. 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech,
sportovních nebo jiných podobných akcích, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na prodej v
pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného
roku.
Čl. 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
Na území obce Okrouhlá se zakazuje podomní a pochůzkový prodej.
1. Podomní prodej – prodej a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu
nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytování služeb.
2. Pochůzkový prodej – prodej a nabídky poskytování služeb bez prodejního zařízení, při němž je
zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.
Čl. 8
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními
právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

/mmt/
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pokračování ze str. 1

masopustní veselí velmi potrpěli, což bývalo mnohdy církvi trnem v oku a již od středověku
mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly. Tehdy ovšem býval
masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší nežli dnes. Každý se snažil si užít… veselil se bohatý i
chudý, pán i sluha. I čeští králové v tu dobu strojili nákladné masopustní hostiny, ve městech se
konaly tancovačky, na vesnici vepřové hody a často i svatby. Zachoval se kronikářský záznam, že již
český král Vladislav II.(1110-1174) k sobě pozval měšťany a slavil s nimi po tři dny masopust.
Součástí programu byl pochodňový tanec. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní masopustní
plesy či taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem
zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala
bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou
obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. Odtud plynou i některé
lokální pojmenování dnů ke konci tohoto období – ostatky, vostatke, fašank, fašanky, voračky,
voráčí, končiny. Také třeba šibřinky, což je zase název pro tradiční specialitu – taštičky plněné
tvarohem, sypané mákem a skořicí či polité povidly. Dokonce i pojem karneval je synonymem
masopustu, protože italské „carnival“ znamená „maso pryč“ nebo „nabytí síly z masa“ (souvisí
s posledními dny masopustu).
Období masopustu vrcholí posledním čtvrtkem, zvaným "tučný čtvrtek" či "tučňák",
s pestrým jídelníčkem včetně masa – původně se jedlo hovězí, jehněčí a zvěřina, od 19. století
nastoupila obliba zabijaček a tradiční vepřové pečeně s knedlíky a zelím. V té době se také začala za
masopustní jídlo považovat pečená husa. Nemělo se také hledět na nějaký ten džbán piva. Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý, se konaly různé rituální úkony,
průvod masek, scénické výstupy a končily taneční zábavou. V minulosti se slavilo všude ve stejný
čas, nyní se všelijaké masopustní obchůzky, reje a veselice slaví dva víkendy po sobě.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní - taneční - neděli". Také toho dne byl
oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho. Hned po obědě se sešli muzikanti na návsi a vyhráváním zvali
všechny k muzice do hospody. Do večera mohli být u muziky i děti. Někdy se tancovalo přímo
na návsi a tanec se často protáhl až do rána.
Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. Když se lidé prospali
z nedělního křepčení, pokračovalo se v tanci. V každém kraji se udržovala jiná tradice rázu
tancovačky. Někde byl tzv. „Mužovský bál“. Na takovou zábavu neměla přístup svobodná chasa
a musela se spokojit pouze s přihlížením. V kole bylo vidět samé ženáče a hudebníci pilně vyhrávali,
protože furiantští sedláci nehleděli na nějakou tu zlatku. A čím výše při tanci sedlák vyhodí selku, tím
vyšší vyroste obilí. Jinde se zase pořádal tzv. „Babský bál”, ten večer měly volenku pouze ženy.
Nejtypičtější součástí závěru masopustu byly obřadní obchůzky a rej maškar na masopustní
úterý. Původně byly vyhrazeny jen pro svobodnou mužskou mládež a mladé ženaté muže, ženám
byla kdysi účast v masopustních průvodech zapovězena. Mnozí z nich se ovšem při průvodu
převlékali do ženských šatů a většinou nesměla mezi nimi chybět ani krásná „nevěsta“. Až posléze se
možnost účasti rozšiřovala i na další obyvatele. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí
a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Nesměly samozřejmě
chybět ani koláče, šibřinky či koblihy plněné marmeládou, které se smažily na sádle, jehož bylo
po zabíjačce dostatek. Původně pocházejí z Německa, přišly k nám spolu s tradicí masopustních
oslav. Odměnou mohla být ale i vejce, uzené maso, obilí či peníze. To, co si masky vykoledovaly,
nakonec zpeněžily a utratily u taneční zábavy.
Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů",
jaké taškařice budou provádět. Některé z masopustních masek mají prastarý původ dokonce až
v době pohanské, jiné jsou novodobými inovacemi a aktualizací. Obyvatelstvo oplývalo při jejich
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přípravě neobyčejnou fantazií. Častým námětem bývaly běžné profese a povolání z bezprostředního
okolí. V průvodu bychom tak mohli potkat řezníky, holiče, lékaře, dráteníky, kominíky se žebříkem,
ale i hasiče, četníky či vojáky všech možných podob. Masopustní maska byla často prostředkem
výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí - hamižností počínaje, přes tloušťku až
po přehnanou výřečnost.
Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Téměř v žádném
z masopustních obchůzek nesměl chybět medvěd, oblečený v obráceném kožichu nebo omotaný
hrachovinou či slámou. Masce medvěda se přisuzovaly magické plodonosní vlastnosti, které mohly
být přeneseny na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata
musela zatancovat, aby tak zajistila plodnost své rodiny a úrodnost polí! Při tomto tanci se ženy
snažily vyskakovat co nejvýš, aby jim podle pověry vyrostlo vysoké konopí nebo obilí. A aby toho
nebylo dost, někdy se pro zajištění plodnosti medvěd dokonce vyválel se ženami nebo jejich dcerami
ve sněhu! Odepřít mu tanec bylo tedy nemyslitelné! Medvěda vodila na provaze nebo na řetězu další
maska - medvědář. Slaměný medvěd se svým přestrojením podobal východomoravské masce
pohřebenáře, někde zvaný Slaměný, muže oděného do slámy s papírovými ozdobami a třásněmi
na hlavě. Při své obchůzce držel v jedné ruce rožeň, na který napichoval výslužku, v druhé měl
karabáč nebo bič a neustále vykřikoval: "Pohřebeň, staré baby na hřebeň!" Jinou tradiční maskou
bývala tzv. klibna = šiml, kobyla, koníček, skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska jezdce
na koni, Žida s pytlem nebo rancem na zádech, žebráka, cikánů, báby s nůší, kozla a mnoho dalších.
Nechyběl ani šašek: jeho oděv byl zdobený barevnými papírky, na hlavě měl špičatou šaškovskou
čepici a v ruce bič na odhánění nemaskovaných.
Na jižním Valašsku byla jedním z ústředních motivů obchůzky dokonce parodie celé
svatby. Tento zvyk souvisel s množstvím uzavíraných sňatků v tomto období, ale chápat ho musíme
i ve vztahu k ostatním skrytým erotickým motivům masopustu (tanec, hry...), majících zajistit zdar
hospodářství v novém roce. V některých obchůzkách se dostával do ústřední role i tanec, především
obřadní tance mladíků, zvaných ve Strání "pod šable". Podobně tančí u každého domu
na Uherskobrodsku "bobkovníci", na Hlinecku "Turci". Při večerní zábavě se konají další obřadní
tance, například "na len", "na konopě", "žabská" apod.
Někde se také hrály žákovské divadelní hry, jejichž nejoblíbenějším námětem byl soud
s opilcem Bakchusem.
Všude se ale období radostí a rozverností uzavíraly závěrečnou zábavou spojenou
s pochováváním basy. Jedná se o parodii na pohřeb zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku
nebo na prostřený stůl či máry se položila figurína nebo samotná basa pokrytá plachtou. Následoval
vlastní pohřební obřad s upozorněním na domnělé prohřešky basy v čase masopustních zábav
a za tklivého nářku byla slavnostně vynesena ven ze sálu a "pohřbena". Po tomto aktu čas nevázaného
veselí definitivně skončil, nastal čas půstu.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh
a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli. Sousedé si po půlnoci
na rozloučenou zazpívali postní píseň a rozešli se domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční
půst. Život se opět vrátil do klidných kolejí. Kdyby o masopustním úterý někdo tancoval přes půlnoc,
vyjevil by se mu čert v zeleném kabátě a strašil by takového neznaboha. Tančit se mohlo zase až
při stavění a hlídání májí (30. dubna a 1. května). Pak byl čas na práci a tančilo se až o podzimním
posvícení. Tyto zvyklosti se přestaly dodržovat až na sklonku 19. stol.
Další den, na Popeleční středu, se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo
mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala
čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. A jedna pověra říkala, že během půstu
je Země těhotná, proto se po ní nesmí skákat a dupat, abychom ji nerušili!
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Jak je vidět, naši předci se dokázali pořádně pobavit i v zimě. Je chvályhodné, že se u nás i
dnešní mládež každoročně snaží, aby tradice neupadly v zapomnění a přetrvaly pro další generace.
A na závěr několik masopustních pranostik:
§ Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
§ Masopust na slunci - pomlázka v senci.
§ Konec masopustu jasný - len krásný.
§ Krátký masopust - dlouhá zima.
§ Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
§ Masopust na mrazu - někdo přijde k úrazu.
§ Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito.
§ Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
§ Bude-li příjemné povětří v masopustní úterý, bude dosti hrachu.
§ Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok na len.
§ Bude-li v úterý masopustní neb ve středu Popeleční vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný
bude.
§ Je-li rybník na masopustní úterý zmrzlý - čeká nás neúroda po celý rok.
§ Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
§ Suchý půst - úrodný rok.
/mmt/

Sport
Aktuální provozní dobu na Zimním stadionu či v Městských lázních Boskovice najdete vždy
na www.sluzbyboskovice.cz.
Jarní losovací soutěž v Městských lázních s firmami TOPNET a Hyundai Boskovice
Všechny účtenky v celkové hodnotě nad 150,-Kč jsou slosovatelné. Na účtenku prosím vyznačte:
jméno, příjmení, telefon a vhoďte ji do připravené krabice. Soutěž proběhne v měsících březen květen 2015.
Závody o Pohár Drahanské vrchoviny – termíny závodů v roce 2015
neděle
pátek
sobota
sobota
sobota
sobota
pondělí
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
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26.4.2015
8.5.2015
9.5.2015
30.5.2015
6.6.2015
27.6.2015
6.7.2015
25.7.2015
26.7.2015
1.8.2015
8.8.2015
15.8.2015
22.8.2015
23.8.2015
12.9.2015

Velká cena Okrouhlé - Okrouhlá Cross country
Valchovský kameňák - Časovka do vrchu
Valchovský drtič - Maraton 25 a 50 km
Okolo s kolem Letovic - Cykloturistika
Velká cena Protivanova - MTB sprint eliminator
Velká cena Žďárné - Žďárná MTB kritérium
Velká cena Spešova - Spešov Cross country, MTB kombinace
Velká cena Velenova - Velenov Cross country
Repechy tour
Velká cena Valchova - Valchov Cross country, MTB kombinace
Velká cena Benešova - Benešov Cross country, MTB kombinace
Velká cena Kořence - Kořenec Cross country
Velká cena Bukové - Buková MTB cyklokros
Velká cena Orla Bořitov - Bořitov Cross country, MTB kombinace
Velká cena Boskovic - Boskovice Cross country, MTB kombinace
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časový harmonogram závodů:
9:30
9:35
9:40
9:45
9:50
10:00
10:15
11:00
11:15
11:30
11:32

Chlapci odrážedla (2010 a mladší)
Dívky odrážedla
Chlapci do 6 let (2009 a mladší)
Dívky do 6 let
Chlapci 7 až 8 let (2007 – 2008)
Dívky 7 až 8 let
Vyhlášení výsledků
Chlapci 9 až 10 let (2005 – 2006)
Dívky 9 až 10 let
Mladší žáci 11 až 12 let (2003 – 2004)
Mladší žákyně 11 až 12 let

12:00
12:02
12:30
13:00
13:02

14:15

Starší žáci 13 až 14 let (2001 – 2002)
Starší žákyně 13 až 14 let
Vyhlášení výsledků
Muži 19 až 39 let (1976 – 1996)
Junioři, Kadeti 15 až 18 let (1997 – 2000)
Muži Masters2 40 až 49 let (1966 – 1975)
Muži Masters3 50 a více let (1965 a st.)
Ženy 19 a více let (1976 a starší)
Juniorky, Kadetky 15 až 18 let (1997 – 2000)
Vyhlášení výsledků

Od 9:30 MTB SEKCE - JÍZDA ZRUČNOSTI - pro kategorie 9 až 14 let je součástí pouze vybraných závodů
Startovné:
- kategorie do14 let – 20 Kč
- kategorie 15 až 18 let – 50 Kč
- ostatní kategorie – 100 Kč

V ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro každého závodníka.
Informační web: www.pohardrahanskevrchoviny.cz,
www.facebook.com/pohar.drahanske.vrchoviny
Oficiální zahájení turistické sezóny v Boskovicích
11.4.2015 od 9 h před radnicí v Boskovicích. Dopolední program s názvem: SEDMIHLÁSKY aneb
HUDBA BRÁNY OTEVÍRÁ, zve na hravé jarní putování, které má sedm zastávek v historickém
centru města. Nabídne sedm malých koncertů na místech, které najdete podle notové mapy. Klíč k
odměně bude tentokrát houslový. (www.boskovice.cz)
12.4.2015
v 9 h parkoviště u Zlaté Růže - Zahájení turistické sezony 2015 aneb Vzhůru na Hřebenovou túru!
Odjezd autobusem z Boskovic:
Pěší trasa:
1) Dlouhá Lhota - údolí Býkovky - Býkovice - Černá Hora (10 km)
2) Býkovice - Černá Hora (5 km)
Cyklotrasa: individuální start, cíl Pivovar Černá Hora
v 12 – 14 h sčítání osob pro vytvoření rekordu "Rekord v počtu lidí, kteří absolvovali hřebenovou
túru", tj. měli u sebe jakýkoliv HŘEBEN
v 14:30 h Slavnostní zahájení turistické sezony 2015 (www.regionboskovicko.cz)
6. ročník Boskovických běhů - 1.5.2015 Masarykovo nám. Boskovice
Boskovické běhy, jejichž hlavní část tvoří Běh za sedmizubým hřebenem, jsou významným
sportovním svátkem nejen sportovců, ale i celých rodin s dětmi. Akce svým významem daleko
překračuje hranici regionu. Akce nabízí Dětské běhy pro děti předškolního a školního věku, Lidový
běh na 800 metrů pro širokou veřejnost bez omezení věku, Zámecký běh se ZPMVČR na 2,5 km a
hlavní Běh za sedmizubým hřebenem na 12,5 km.
Nechce se vám běžet? Tak běžte - v rámci projektu Turisté jdou s námi - si můžete tratě
Boskovických běhů projít.
Na prvního máje se mohou všichni účastníci těšit nejen na běh, ale také na bohatý
doprovodný kulturní program, který nabízí tanec, hudbu, soutěže i dětské atrakce pro nejmenší.
Kontakt: Petr Bartošek, infolinka - 774 888 291, e-mail: sportujsnami@sportujsnami.cz,
www.sportujsnami.cz.
/mmt/
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Akce v Boskovicích a okolí
Ř 21.3.2015 od 14 h v areálu Zahradnictví Lebiš - „Vítání jara“ - sázení květinových miminek, soutěže a
atrakce pro děti, malování na plot, prohlídka skleníků s možností nákupu, občerstvení zajištěno, v 15h
vystoupení Borověnky s pásmem „Vynášení Moreny“
Ř 21.3.2015 v 15 -19 h v Restauraci Morava Benešov - tradiční "Košt pálenky"
Ř 22.3.2015 v 15 h v Zám.skleníku Boskovice - „Smetišťák Tom“ - nedělní divadelní představení pro
děti, zábavnou formou poukazuje na rozdíly života na venkově a ve městě a seznamuje děti se základy
ekologie (vstupné na místě 80,-Kč jednotl./220,-Kč rod./ 70,-Kč/190,-Kč v předprodeji v MIS Bce)
Ř 22.3.2015 v 17-19 h v Zám.skleníku Boskovice - „Tančírna s MIXem Jaroslava Kolčavy“ - nedělní
taneční odpoledne pro milovníky společenského tance (vstupné na místě 220,-Kč za taneční pár/ 200,Kč za pár v předprodeji v KZMB Bce, rezervace vhodná)
Ř 23.3.2015 v 18 h v Kině Boskovice - „Neznámá Iránská poušť“- cestovatelská beseda Jiřího Sladkého
s projekcí a ochutnávkou pokrmů od studentů SŠ Boskovice (vstupné 60,-Kč/ 40,-Kč senioři a
studenti)
Ř 24.3.2015 v 15-19 h v Zám.skleníku Boskovice - Jarní taneční zábava (nejen) pro seniory, hraje
skupina Jaroslava Molta, občerstvení restaurace „29“ (vstupné 60,-Kč/ 40,-Kč senioři)
Ř 27.3. - 22.4.2015 v Galerii Pex Letovice - výstava "Jiří Slíva - Víno, káva a jazz"
Vernisáž za účasti
autora proběhne v pátek 27. března 2015 v 18h v prostorách Galerie Pex. Otevírací doba: PO 9 - 18h,
ČT-PÁ 11 - 18h, SO 9 - 13h, NE 14 - 18h.
Ř 29.3.2015 v 17 h v KD Letovice - "Laďa Kerndl 70"- koncert Ládi Kerndla (vstupné na místě 250,- Kč
/ 200,- Kč v předprodeji v MKS Letovice)
Ř 29.3.2015 v 13.30-17.30 h v Sokolovně Benešov - Velikonoční výstava
Ř 29.3.2015 od 14 h v KD Kořenec - Dětský karneval s hosty z pohádek a bratry Chabičovskými,
tanečnice Kačule a Síma, hudebně-soutěžně-zábavná show pro děti, kouzelník "Ťululum", Medvídek
Pů, Mickey Mouse,... vyhodnocení masek, dětské tetování, tombola, občerstvení zajištěno.
Ř 4.4.2015 od 20 h ve Westernovém městečku Boskovice - První letošní Country bál se skupinou
SANTA FE. Další Country bály jsou pak každou sobotu až do konce roku
Ř 8.4.2015 v 19.30 h v Dělnickém domě Blansko -„Zase ta sborovna“ - představení Divadla Pavla
Trávníčka s humorem řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru,
pokračování komedie „Sborovna“ z r.2007. Hrají: Pavel Trávníček, Linda Finková, Kateřina
Kornová, Hana Sršňová, Monika Fialková, Hana Tunová a Zdeněk Havlas. (vstupné 220,- Kč)
Ř 9.4.2015 v 9 -16 h - Farmářské trhy na Masarykově náměstí Boskovice
Ř 10.4.2015 v Sokolovně Boskovice - koncert kapel Visací zámek a Plexis v rámci turné PUNKOVÝ
KRÁLOVSTVÍ TOUR. (www.visaci.cz; předprodej v MIS Boskovice)
Ř 10.4.2015 v 19 h v KD Letovice - „Zase ta sborovna“ (viz výše; vstupné: 250,- Kč na místě / 200,- v
předprodeji v MKS Letovice)
Ř od 11.4.2015 - zahájení sezóny na Zámku Boskovice, ve které nebudou chybět klasické prohlídky
zámeckých interiérů i doprovodné programy. Milovníci pohádek se mohou těšit na velkou výstavu
kostýmů z pohádkových seriálů Arabela a Arabela se vrací, jejíž součástí budou i kouzelné předměty a
šperky. Vše se postupně můžete dozvědět v "Kalendář akcí" na www.zamekboskovice.cz, nebo na tel.:
516 452 241
Ř 14.-19.4.2015 v Arboretu Šmelcovna - Výstava cibulovin
Ř 18.4.2015 v 19 h v Sokolovně Boskovice - „Michal Prokop&Framus Five“ - koncert rockové kapely,
od 21h rocková zábava se skupinou Třetí zuby (vstupné na místě 360,-Kč/ v předprodeji na MIS
Boskovice 320,- včetně zábavy/ vstupné jen na zábavu 70,-Kč)
Ř 18.-19.4.2015 v 8-18 h v Zahradnictví Koupý Doubravice nad Svit.- Jarní jarmark - prodej tradičních
čes.výrobků, atrakce pro děti, prohlídka pštrosí farmy a ochutnávka s prodejem pštrosích specialit,
doprovodný program s hudbou
Ř 28.4.-10.5.2015 v Arboretu Šmelcovna - Dny sakur
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Ř 29.4.2015 v Zámeckém skleníku Boskovice - koncert klavírního virtuóze Igora Ardaševa
Ř 1.5.- 28.6.2015 na Zámku Boskovice - "Arabela" - velká výstava kostýmů a rekvizit z pohádkového
seriálu. Vstupné 99,-Kč / 60,-Kč / 30,-Kč. Více na www.zamekboskovice.cz, www.vystava-arabela.cz
nebo na tel. 732 388 007
Ř 1.-3.5.2015 ve Western parku v Boskovicích - Indian Time 2015 - II. sraz majitelů a milovníků
motocyklů Indian a Victory
Ř 1.-3.5.2015 na Růžovém nám. v Boskovicích - Jarní sraz velorexů
Ř 2.5.2015 - tradiční pochod okolím Boskovic - Melkovská 16
Pionýrská skupina Boskovice zve všechny kluky, holky, jejich rodiče i ostatní dospěláky na tradiční
pochod okolím Boskovic. Start je mezi 9 a 11 hodinou od klubovny PS Boskovice na nám. 9. května,
za hudební školou, cíl pochodu je ve Westernovém městečku v Boskovicích. Vybrat si můžete ze čtyř
pěších tras: 5, 7, 16 nebo 25 km nebo dvou cyklotras: 19 a 30 km. (Kontakt: Vladimír Farský, tel.: 602
531 425, 516 488 677, e-mail: vfarsky@seznam.cz, www.pionyrboskovice.cz)
Ř 7.5.2015 v 9 -16 h - Farmářské trhy na Masarykově náměstí v Boskovicích
Ř 9.5.2015 ve Western parku v Boskovicích - „371 kytar“ - je pokusem o překonání českého rekordu
v počtu kytaristů hrajících na jednom místě společnou píseň
Ř 9.5.2015 v Keltském skanzenu Isarno Letovice - Hostina Beltine (více na www.isarno.cz)
Ř 10.5.2015 v 10-16 h v Zahradnictví Koupý Doubravice nad Svitavou - „Den matek“ – atrakce a
aktivity pro děti, výroba vlastních kytiček a přání pro maminku, doprovodný program
Ř 10.5.2015 rybník na Suchým - Zlatá udice
Ř 11.5.2015 v 19.30 h v Dělnickém domě Blansko - divadelní představení „Z louže pod okap“ - námět
komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojily v našem českém prostředí a které
nás zvedají ze židlí, na něž se podíváme s humorem, vtipem a s nadhledem. Hrají: Vladimír Kratina,
Dana Homolová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa (vstupné: 220,- Kč)
Ř 12. - 24.5.2015 Arboretum Šmelcovna - Irisy a rhododendrony
Ř 16. 5. 2015 - 172. Křtinská pouť a jubilejní 70. novodobá Křtinská pouť
Ř 24.5.2015 rybník na Suchým - Rybářské závody o Pohár starosty
Ř 28.5.2015 v KD Letovice – Hudební slavnosti 2015 - Věra Martinová
Ř 29. - 31.5.2015 ve Western parku v Boskovicích - Taneční Country víkend s Ivanem Bartůňkem
Ř 30.-31.5.2015 Zámecký skleník Boskovice - Japonská zastavení - přednášky, ukázky umění Aikido,
výstava bonsaí i přednáška o jejich pěstování s názornými ukázkami, projekce,…
Ř 30.5.2015 v 10-16 h v Zahradnictví Koupý v Doubravici nad Svit.- „Den dětí“- atrakce a soutěže
pro děti, doprovodný program, prohlídky pštrosí farmy,…
Ř 31.5 2015 na Zámku Lysice - Svatební show - svatební veletrh a módní přehlídky
Ř 4.6. 2015 v 9 -16 h - Farmářské trhy na Masarykově náměstí v Boskovicích
Ř 20.6.2015 v areálu za KD - Kořenecké slavnosti písní a tanců
Ř 20.6.2015 v Keltském skanzenu Isarno letovice - „Slunovrat“ (více na www.isarno.cz)
Ř 25.6.2015 v letním kině Boskovice - koncert Michala Davida
Ř 27.-28.6.2015 na zámku Lysice - „Zámecké férie“ - kostýmované prohlídky, divadlo pro děti, jarmark
Změna termínů a programu vyhrazena.
KONTAKTY:
Galerie Pex, Pražská 70, Letovice, tel.: 739 687 300, www.galeriepex.cz, e-mail: helenakalasova@seznam.cz
MKS Letovice, Nová 1, tel.: 516 474 422, 516 476 785, 739 396 535,
www.mks-letovice.cz, info@mks-letovice.cz
MIS Boskovice, Masarykovo nám.1, tel.: 516 488 677, 516453253, www.boskovice.cz,
www.regionboskovicko.cz, e-mail: informace@boskovice.cz, provoz: PO-PÁ 8-6.30 h, SO 8-11.30 h
KZMB Boskovice - v budově kina, Kpt. Jaroše 15, e-mail: kultura@boskovice.cz,
e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz, tel.: 516 45 35 44, 730 182 330
Western Boskovice, www.westernove-mestecko.cz, e-mail:informace@boskovice.cz
Arboretum Šmelcovna Boskovice – www.smelcovna.cz, tel.: 602 173 936, otevřeno: ÚT-NE 9-17 h
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Obecní knihovna v novém
Vážené čtenářky a čtenáři,
začátkem nového kalendářního roku 2015 jsme pro Vás připravili rozšíření výpůjční doby
(17-19 h). Tato změna se setkala s příznivým ohlasem a zájem o naše služby je potěšující. Máme však
připravené i další novinky. Jednou z nich je komplexní obměna nábytku, který byl zhotoven na míru
firmou AZ - NÁBYTEK.
Proto bychom chtěli Vás, čtenáře, i širokou veřejnost pozvat
ve středu 25. března 2015 v 17 h k prohlídce nového interiéru
knihovny. Současně nabídneme novým zájemcům registraci
a stávajícím čtenářům novinky výměnného souboru, který
bude k dispozici do září 2015. Půjčování souboru zajišťuje
Moravská zemská knihovna Brno - Úsek okresní metodiky Boskovice.
/met/

Z dění v naší MŠ
V současné době máme za sebou maškarní ples i dětský
karneval. Obě akce zdárně proběhly v kulturním domě 7. a 8. února. Z
dětského karnevalu si odnesla cenu za nejlepší dětskou masku Amálie
Palasová z Vratíkova, která navštěvuje naši školičku, a cenou pro ni byl
dort, který věnovala Benešovská pekárna. Poděkování patří všem
sponzorům, kteří nám přispěli jak na ples, tak na karneval pro děti.
Současně děkuji i všem rodičům, kteří se svou účastí jakkoliv podíleli
na účasti maškarního plesu a karnevalu.
V březnu nás v mateřské škole čeká Pyžamová párty a návštěva
předškoláků v 1. třídě základní školy Benešov. V měsíci dubnu
pojedeme na divadlo do MŠ Kořenec a vzhledem k loňské úspěšné
návštěvě ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, pojedeme i letos
do tohoto ekologického centra na program s názvem "U rybníka", kde se
děti budou seznamovat s drobnými živočichy a se životem ve vodě.
Návštěva v tomto centru je velmi zajímavá a pro děti velmi poučná.
Tak jako každým rokem tak i letos budeme pořádat Slet čarodějnic 30. dubna, letos
ve spolupráci s AC Okrouhlá. Tuto akci pořádáme nejen pro děti z MŠ a jejich rodiče, ale i pro širokou
veřejnost. Vyvrcholí opět odpoledním průvodem obcí v kostýmech od MŠ na hřiště za KD, soutěžemi
a opékáním párků. Všichni jste srdečně zváni.
V měsíci květnu nás čeká ještě jednou Hodonínské maňáskové divadlo s pohádkou Skřítek
Vítek. V témže měsíci budeme slavit s maminkou, kdy si pro maminky připravíme slavnostní
odpoledne. Děti vystoupí se svým programem, současně maminky pohostíme a děti předají dárečky,
které si pro maminky vyrobí. V měsíci květnu bychom se staršími dětmi chtěli ještě navštívit dopravní
hřiště v Boskovicích a ve školičce si uděláme Puntíkovaný den.
V červnu se děti připraví na Dětský den - zábavné dopoledne, hry a soutěže pro děti. Postupně se
budeme připravovat na Rozloučení předškoláků, které se bude konat s rodiči předškoláků a s divadlem
Úsměv, kde budou po pohádce děti pasovány na školáky a budou jim předány dárky. Na společný výlet
s rodiči pojedeme opět do některé ze zoologických zahrad a ve školce proběhne Květinkový den.
Zápis dětí do MŠ se uskuteční ve druhé polovině měsíce května, termín bude ještě upřesněn
na vývěsce obecního úřadu, v MŠ a obchodě i místním rozhlasem. S sebou nutné vzít rodný list dítěte.
Jaroslava Kovářová
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Přehled akcí u nás
Kurz pletení z pedigu proběhne ve středu 25.3. a čtvrtek 26.3.2015 vždy od 17 h na OÚ. Již
dříve nahlášené zájemce, kteří se nezúčastnili kurzu v minulém termínu, budu kontaktovat osobně,
další se můžete ještě přihlásit na tel.č.737 288 037, e-mailem na: ticha.milen@seznam.cz nebo
v č.p.58. V předvánočním čase proběhnou pokračovací kurzy.
neděle 19.4.2015

Malá místní výstava modelů ze stavebnice LEGO - pořádá okrouhlecký
spolek VOKO - od 14.00 h v KD Okrouhlá. Přijďte se všichni podívat a
pokud máte zájem „pochlubit” se svou sbírkou z téhle oblíbené
stavebnice, neváhejte a přidejte se! V případě zájmu kontaktuje
Luboše Horáka přes email okrouhleckylist@seznam.cz

neděle 26.4.2015

Velká cena Okrouhlé - závody horských kol

čtvrtek 30.4.2015

pálení čarodějnic za KD - odpolední průvod masek obcí, soutěže, ....

Divadelní zájezd do Brna se uskuteční v sobotu 2. května 2015. Odjezd od autobusové
zastávky U kapličky v 16.30 h. Těšit se můžete na rodinný fantasy muzikál "Let snů Lili", vhodný je
i pro menší děti, které říše víl a elfů určitě zaujme. Prosím zájemce, aby se mi co nejdříve nahlásili
na tel.č. 737 288 037, e-mailem na: ticha.milen@seznam.cz nebo v č.p. 58. Vstupné pro děti a seniory
320,-Kč, pro ostatní cca 400,- Kč (upřesním později) + do 100,- Kč /os za dopravu. Pokud Vás zajímá
více o uváděném titulu, hledejte na www.mdb.cz.
Poznávací zájezd pro seniory - Znojmo – městská památková rezervace, se uskuteční
v sobotu 6. června 2015. Odjezd od autobusové zastávky U kapličky již v 7.00 h. Na programu je
prohlídka historického centra města s průvodcem, která zahrnuje nejvýznamnější světské i sakrální
stavby, několik luxusních vyhlídek na údolí řeky Dyje a pohledů na malebná zákoutí starého Znojma.
Po obědě možnost návštěvy historických objektů nebo relaxace v rozsáhlých městských parcích.
V odpoledních hodinách návštěva Louckého kláštera - organizovaná prohlídka klášterního
komplexu - románská krypta, štukové sály a sklepy, obrazová galerie, vinařské muzeum. V rámci
prohlídky je i ochutnávka pěti vzorků vína.

Z dění v ZŠ Benešov
Naše „australské“ pondělky v hodinách anglického jazyka
Od dubna do prosince loňského roku bylo pro nás každé pondělí tak trochu „australské“. Přijížděla k
nám rodilá mluvčí Michelle Kierzkowski , která pochází z Austrálie, s níž jsme do hodin anglického jazyka ve
všech ročnících zařazovali aktivity motivující žáky k praktickému a přirozenému užívání angličtiny. O náplni a
výstupech z hodin s rodilou mluvčí jsme veřejnost pravidelně informovali na webových stránkách školy. Z
našich činností vzešlo mnoho zajímavých výukových materiálů, fotografií a společných zážitků. Děti získaly
kontaktem s Michelle neocenitelnou životní zkušenost, hodiny jsme si vzájemně užívali, a dokonce jsme byli
rodilou mluvčí pochváleni za znalosti a otevřený přístup k ní i k cizímu jazyku.
S anglickým jazykem i kulturou se hravou formou a nenásilně mohly seznámit i děti z MŠ, neboť mezi
ně každé pondělí zavítala australská děvčátka – Jasmine a Eve, dcery paní Michelle. Děti si nové kamarádky
oblíbily a těšily se na každou další návštěvu.
Na uplynulé chvíle v pondělních hodinách anglického jazyka budeme rádi vzpomínat a těší nás pocit,
že si na nás paní Michelle vzpomene i na druhé straně zeměkoule.
Mgr. Marie Švancarová, Jitka Trundová
Okrouhlecký list 1&2/2015
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Projekt „Máme na výběr“
ZŠ a MŠ Benešov se zapojila do mezinárodního Týdne globálního vzdělávání, který vyhlašuje
Severojižní centrum Rady Evropy (North-South Centre of European Council). Pro letošní rok bylo zvoleno
téma „Potravinová bezpečnost a zodpovědná spotřeba jídla“. Žáci VIII. a IX. ročníku dané téma zpracovali
do projektu, který nazvali "Máme na výběr! Potraviny přes půl světa nebo od souseda!".
Na jeho počátku se žáci zamýšleli nad tím, z jaké dálky putují potraviny, které jíme. Každý z účastníků
si zapisoval, případně vyfotil potraviny, které snědl v průběhu jednoho dne. Některé byly z vlastní zahrádky, jiné
měly za sebou cestu přes půl kontinentu. Toto zjištění je dovedlo k otázce: „Proč tedy nekupovat co nejvíc
potravin od místních výrobců? Proč nevytvořit brožurku, která by poskytla užitečný přehled výrobků z našeho
regionu.
Odrazovým můstkem pro její vytvoření se stal malý průzkum v prodejnách Jednoty v Benešově,
Okrouhlé a Kořenci. Žáci zjišťovali, které potraviny vyrobené v blanenském regionu si mohou zákazníci
zakoupit. A jak jejich pátrání dopadlo? Pečivo si můžeme vybrat od tří regionálních dodavatelů (Dopes Benešov,
Pekárny Blansko, Wilk Boskovice). Mléko, máslo i řada mléčných produktů pochází z nedaleké olešnické
mlékárny. Velká část sortimentu masných výrobků je od řezníků z Pamětic a Olešnice. Chlebíčky a jiné lahůdky
se dováží z Vavřince. Kynuté knedle a pochutiny (jako např. krekry) vyrábí paní Libišová z Lysic. V prodejnách
jsou ke koupi nudle a těstoviny z Bačova. Mezi nápoji si lze vybrat piva a limonády z černohorského pivovaru.
Následně děti zmapovaly další regionální výrobce, s jejichž výrobky se v prodejnách nesetkaly, a
přikročily k tvorbě samotné brožury. Jejím obsahem je seznam více jak padesáti regionálních výrobců potravin.
Práci na projektu uzavřeli žáci informační kampaní, která proběhla ve středu 19. listopadu.
V dopoledních hodinách vyrazili do ulic Benešova, kde osloveným občanům předávali brožury a hovořili s nimi
nejen potravinách, či regionálních produktech, ale také např. o výrobcích fairtrade.
Pokud byste i vy chtěli při nákupu využít vytvořeného přehledu a podpořit tak regionální výrobce,
naleznete jej na webových stránkách školy (www.zsbenesov.cz).
Lenka Grénarová
Náš pobyt v anglickém městečku Barnstaple
V nedělních ranních hodinách, 26. října, jsme vyrazili na náš devítidenní pobyt do Velké Británie.
Rozloučili jsme se s rodiči a sourozenci, zamávali jim a už se jelo. V Rájci přistoupila druhá část naší „výpravy“
– žáci a učitelé Gymnázia Rájec- Jestřebí. Poté jsme byli kompletní. Cesta byla příjemná. Této atmosféře hodně
pomohli usměvaví řidiči, kteří nám vždy vyšli vstříc, a pedagogický doprovod, který nám dokázal celou cestu
zpříjemnit jednak zábavnými úkoly, filmy, anebo povídáním o tom, co vlastně celý příští týden prožijeme.
Ač se to nezdá, 20 hodin v autobuse uteklo vcelku rychle. Projeli jsme přes Německo, Belgii a Nizozemí a kolem
druhé hodiny ranní dojeli do francouzského přístavu Calais. Po odbavení jsme najeli na trajekt, na kterém jsme
během 90 minutové plavby propluli kanálem La Manche a octli se v Anglii. Přejeli jsme do Londýna, kde jsme
ještě nějaký moment odpočívali v autobuse, a poté se vydali na náš první výlet po Londýně. Prošli jsme
anglickým parčíkem kolem Greenwichské observatoře, viděli jsme nultý poledník Greenwich a pokračovali
do centra. Zhlédli jsme spoustu zajímavých památek, z nichž byl asi nejvíce obdivován známý Big Ben a most
Tower Bridge. Největší ohlas ovšem získalo Londýnské oko (London Eye), ze kterého jsme si pěkně prohlédli
Londýn z ptačí perspektivy.
K večeru jsme se plni očekávání vydali do svých hostitelských rodin, do městečka Barnstaple
v severním Devonu. Čím blíže jsme k němu byli, tím více bylo obav. Nebylo snad ani jednoho člověka, který by
si alespoň jednou nepoložil otázku:„ Budu jim vůbec rozumět? Domluvím se?“Strach z nás ovšem rychle opadl,
když jsme poznali, že tamější obyvatelé někdy ani nedokáží říct větu gramaticky správně – tak, jak nás to učí
ve škole. Naše hostitelské rodiny byly velmi obětavé a mile nás překvapila jejich pohostinnost. Zjistili jsme,
že k domluvení opravdu není třeba znát perfektně gramatiku, ale slovíčka. A že anglické jídlo není vůbec takové,
jak se o něm traduje. Ba naopak.
Druhý den jsme šli do školy. Začínala v 8:45, takže to proti tomu, na co jsme zvyklí, byly vlastně
prázdniny. Seznámili jsme se s našimi novými anglickými profesory, s programem na celý týden i s formou
výuky, která probíhala zábavnou formou. Nejvíc nás bavilo hrát divadlo o králi Artušovi, ke kterému jsme sami
vymysleli scénář a vytvořili si kostýmy.
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Popisovat dopodrobna všechno, co se dělo, by bylo na dlouho. Největší obdiv asi získal oceán a moře.
Pro hodně z nás to bylo poprvé, co jsme jeli do zahraničí a poprvé viděli moře (oceán). Vidět spolužáky i
dospělé, jak stojí rozestavěni kolem oceánu a s úžasem pozorují tu krásně zbarvenou vodu, bylo zajímavé.
Dokonce se našli i dva odvážlivci, kteří se i přes nepříznivé počasí vrhli do vln oceánu.
Navštívili jsme město zvané Tintangel, které se pojí k velmi známé pověsti o králi Artušovi. Každý by čekal, že
nás asi nejvíce zaujmou pozůstatky hradu, nebo něco takového. Ovšem naši největší pozornost získali racci,
snažící se přistát ve velice silném větru na kámen. Nadšení v nás vyvolávaly výlety do přírody, při kterých
vznikaly velmi krásné fotky a zážitky.
V sobotu – náš poslední den, který jsme strávili ve škole, jsme měli za úkol vyjít do ulic a pokládat
lidem otázky týkající sportu, zeměpisných znalostí, tradiční kuchyně, názorů na módu a mnoho dalších. Jak
jinak než anglicky. Pro mnohé z nás to byl obrovský úkol. Avšak obavy přešly už po prvním oslovení. Poté jsme
měli výsledky z ankety zpracovat a po obědě je přednést ostatním spolužákům. Naše čtyřdenní snažení ve škole
bylo oceněno diplomem.
Naposledy jsme prošli prostory školy, vzali naše zavazadla, naskládali je do autobusu a vyrazili jsme
na karneval směr Bridgwater. Překvapilo nás, kolik lidí tam je. Byl to pro nás všechny neskutečný zážitek.
Obrovské alegorické vozy, které kolem nás projížděly, nám učarovaly a braly dech. Byla to úžasná podívaná.
Kolem jedenácté hodiny v noci jsme vyrazili na cestu do Londýna, kde nás čekala druhá část prohlížení
památek. Těmi nás provedl Luboš Vičar, rodák z Benešova, který žije v Anglii už přes pět let. Tečkou nakonec
bylo to, že nás vzal na kopeček Camden za Londýnem, odkud jsme pozorovali Londýn, plný světýlek, která se
právě rozzařovala. Poté, co jsme se dostatečně pokochali, nám nezbývalo nic jiného, než se dát na cestu
k autobusu, u kterého jsme naposledy řekli: „BYE LONDON, BYE ENGLAND,“ a vydali se na cestu domů.
Cesta nám ubíhala ohromně rychle. Začali jsme si uvědomovat, že je vlastně po všem a najednou jsme byli zpět
v České republice. Blížili jsme se ke svým ke svým školám, domovům a rodičům, kterým jistě chybělo naše
odmlouvání a neposlušnost.
Celý výlet byl nepopsatelný, a nálada, která panovala od začátku až do konce, byla úžasná. Poznali
jsme spoustu nových lidí a i přes naše počáteční neshody jsme se dokázali uskupit do skvělého kolektivu, kde
jeden nedal dopustit na druhého. Do svých domovů jsme odcházeli s myšlenkami, že bychom se všichni rádi
někdy znovu sešli, třeba na podobném výletě.
Velký dík a obdiv ovšem patří učitelům, kteří na nás celou dobu dohlíželi a zvládli to s námi, i když to
mnohdy nebyl lehký úkol. Dokázali celých devět dní naplnit zábavnými aktivitami a zajímavými informacemi.
Dokázali naplánovat něco, na co budeme všichni celý život vzpomínat!
Hana Přikrylová ( žákyně 9. ročníku ZŠ a MŠ Benešov)
Fotografie z výletu můžete zhlédnout na adrese:
http://gymraj.rajce.idnes.cz/26.10._-_3.11._2014_-_Anglie_-_Barnstaple/

Benešovské žákyně ovládly Vánoční pohár
Na čtvrtek 18. prosince jsme přijali pozvání Základní školy ve Žďárné a zúčastnili se sportovního
turnaje v přehazované pro žákyně 2. stupně. Spolu s námi se klání zúčastnila také družstva ZŠ Protivanov a ZŠ
Sloup. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník.
Celé dopoledne se neslo v duchu zdravého soupeření a radosti z pohybu. Školní týmy mezi sebou
svedly napínavé souboje, naše hráčky z nich však vyšly vítězně.
Po výborných výkonech v základní části turnaje postoupily do finálových bojů. Mladší žákyně zde narazily
na dívky ze Sloupu, se kterými v úvodní části remizovaly. Rozhodující zápas byl velmi vyrovnaný, vítěze určil
až třetí set. Starších žákyně si s finálovými soupeřkami z Protivanova poradily již ve dvou setech. Benešov tedy
získal obě zlaté trofeje.
Všichni účastníci turnaje, hráčky, vyučující i fanoušci se podíleli na úžasné atmosféře, která celou akci
provázela. Do školy jsme se vrátili obohaceni nejen o dva putovní poháry, ale především o nové zážitky a pocit,
že když spolupracujeme jako tým, jsme neporazitelní.
Mgr. Michal Balaščák, Mgr. Lenka Grénarová
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Fórky
„Proč jsi nebyl včera ve škole?" ptá se učitel žáka.
"Musel jsem odvést krávu k býkovi."
"A to nemohl udělat tvůj otec?"
"Ne! To musel udělat býk."

Prodám všeobecnou encyklopedii, 45 dílů.
Již ji nepotřebuji, před dvěma měsíci
jsem se oženil.
Moje manželka ví naprosto všechno!

„Cože? Tobě někdo řekl, že jsi tlustá?”
„Kašli na něj, vezmi si dvě židle a přisedni si k nám!”

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Jan Flek
Štěpán Tichý
Jana Peclová
Adam Kříž

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

Významné životní jubileum v 1. pololetí slaví tito naši spoluobčané:
Ševčíková Františka
Honzírek Jan
Koudelková Ludmila
Staňková Emilie
Tlamková Františka
Parolková Marie
Horáková Františka
Koudelka Jan
Tlamková Božena
Ridlová Bohumila
Svěráková Ludmila
Sýkorová Eva
Navždy nás opustili:

č.p. 35
č.p. 67
č.p. 142
č.p. 60
č.p. 55
č.p. 60
č.p. 37
č.p. 142
č.p. 93
č.p. 28
č.p. 113
č.p. 132

Kejíková Cecílie
Krejčíř Alois
Tichá Věra
Zavadilová Marie
Čapka Oldřich
Krejčířová Jiřina
Minxová Anna
Tichý Josef
Ošlejšek Miloslav
Ševčíková Eliška
Tlamka Petr

č.p. 122
č.p. 55
č.p. 41
č.p. 32
č.p. 19
č.p. 57
č.p. 10
č.p. 88
č.p. 8
č.p. 1
č.p. 111

GRATULUJEME !!!

Novák Josef st.
Ševčík Karel st.

/sh/

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
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