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Lednem rok nový se starým se stýká,
kdo ve starém nepracoval, v novém ať nenaříká.

J

en dozněly andělské zvonky Mikulášské
nadílky, už se blíží cinkání Novoročního
přípitku, naše domovy provoněné
vanilkovými rohlíčky a jehličím adventních
věnců se pomalu chystají na nejmilejší svátky
roku. Snad si v tom každodenním kolotoči
najdeme chvilku na zklidnění, jak by tomu
o adventu správně mělo být. My Vám k tomu
rádi přispějeme několika řádky Vánočního
čísla.
K adventu neodmyslitelně patří svátek svatého Mikuláše, ke konci roku zase svátek
svatého Silvestra. Povídání o Sv. Silvestru pro Vás chystáme na příští rok, ale o Sv. Mikuláši
Vám něco zajímavého přinášíme již nyní ...
Mikuláš se narodil někdy mezi roky 250-286 ve městě Patara v římské provincii
Asii do bohaté křesťanské řecké rodiny. Jeho rodina se pravděpodobně zabývala lovem
a obchodem s rybami, v čemž mladý Mikuláš pokračoval (a proto se později stal patronem
rybářů, námořníků a převozníků). Byl velmi zbožný a po smrti rodičů rozdal dědictví
chudým a potřebným. Aby unikl před vděčností obdarovaných, odešel na pouť
do Palestiny. Po cestě se dostal do maloasijského města Myry, kde zrovna zemřel biskup a
novým se měl stát první příchozí do chrámu. A tím byl právě Mikuláš. Stal biskupem
či nejvýznamnějším knězem v Myře v Lykii (nyní Demre v Turecku) kolem roku 300 a to
ve velmi mladém věku.
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Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako
obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se
udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších
svatých v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec
(po Panně Marii). Jako všichni světci z jeho doby nebyl Sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně
prohlášen svatým, jeho uctívání se prostě stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířilo, nejvíce
od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se jeho kult šířil i do dalších slovanských zemí a
od 10. století do Evropy, zvláště Německa, Francie a Anglie. Po světě jsou rozesety desetitisíce
kostelů zasvěcených svatému Mikuláši – nejznámější v Česku jsou například katedrála svatého
Mikuláše v Českých Budějovicích, v Praze na Staroměstském náměstí a na Malé Straně, v Brně stál
Kostel svatého Mikuláše na náměstí Svobody (zbořen v r. 1870), v našem okolí jej najdeme třeba
v Sebranicích či ve Svojanově.
Během pronásledování křesťanů byl patrně vězněn, v době rozkvětu křesťanských komunit
byl již zcela jistě biskupem Myry a to velmi oblíbeným, činným v oblasti dobročinnosti. Byl též
velmi zapáleným obhájcem víry a bojovníkem proti ariánství a pohanství, je mu připisováno zničení
několika pohanských chrámů. Zároveň se též patrně zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům
a dohlížel na spravedlivý chod soudů. Nejspíše moudře, neboť se stal známým též jako ochránce
nespravedlivě obviněných.
Svatý Mikuláš je uctíván také jako patron dětí, panen a prostitutek, ministrantů, poutníků
a cestujících, hostinských a obchodníků s vínem (parfémy, zrním, semeny, krajkami, suknem),
řezníků, sládků, lihovarníků, mlýnářů, pekařů, sedláků, tkalců, kameníků, dělníků v kamenolomech,
knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů, lékárníků, soudců, advokátů a notářů, studentů, lukostřelců,
zajatců a vězňů. Přispěly k tomu mnohé legendy, např. Legenda o šlechtici a jeho třech dcerách nebo
O vzkříšení třech dětí. První je jednou z nejstarších legend o sv. Mikuláši, která se dochovala
ve vícero podobách. Podle nejextrémnější verze zchudlý šlechtic poslal své tři dcery do veřejného
domu, aby si vydělaly na věno a otcovy dluhy. Mikuláš jim podle legendy hodil oknem po jednom
sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit činnost, zaplatit dluhy a vdát se.
Umírněnější a poměrně rozšířenější verze podávají celou záležitost tak, že zchudlá rodina
uvízla v dluzích a vše směřovalo k tomu, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou
prodány a odvlečeny do veřejných domů (resp. tam bez prostředků a věna nakonec stejně skončí).
K čemuž však nedošlo díky zásahu sv. Mikuláše, rodina unikla z dluhů a zbylo i na věno. Na této
legendě je též založena tradice mikulášské nadílky a dávání punčoch za okno. Podle druhé legendy
sv. Mikuláš vzkřísil tři malé děti, které zlý hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudů. Někteří ji
označují za zveličení založené na Mikulášově přezkoumávání rozsudků smrti a zachraňování
nespravedlivě odsouzených před popravou, kdy se ze záchrany před popravou postupně stalo
vzkříšení.
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Mikuláš je zobrazován jako starší biskup s vousem, na Východě holohlavý, bývá oblečen
v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu. Jako nejčastější atribut
mívá Mikuláš u sebe tři zlaté koule (zlatá jablka) na knize (podle třech dcer z legendy), též tři zlaté
pruty, pytlíky, chleby, měšce, tři chlapce v kádi, kotvu a loď, aj.
Mikuláš z Myry zemřel patrně 6. prosince v rozmezí let 345–352. Podle některých historiků
bylo datum jeho úmrtí umístěno právě na tento den, aby nahradilo pohanský svátek zrození Diany,
římské bohyně lovu. Pohřben byl původně v Myře. Když se počátkem11.století Byzantská říše
bránila nájezdníkům a Malá Asie se stala součástí islámského světa, vyburcoval pád Mikulášova
hrobu do rukou muslimů italské námořníky, kteří v roce 1087 Myru přepadli a ostatky odvezli do Bari
(prázdný sarkofág stojí v Demre dodnes). Kryptu v Basilica di San Nicola s Mikulášovými ostatky
posvětil roku 1089 papež Urban II., z ostatků už po několik staletí vytéká tekutina – myro.
Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou jedny z nejvíce dodržovaných již od 11.století.
Jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem
(obvykle již v předvečer svátku). V Česku a na Slovensku je při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš
představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty, symboly
dobra a zla. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání a strašení“
zlobivých dětí. Nejprve byl Mikuláš ale doprovázen obecním policajtem, anděl je ze všech
společníků nejmladší. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, nerozdávají se příliš
hodnotné dary, ale spíše jen pamlsky nebo malé dárky pro štěstí. V době, ze které tento zvyk pochází,
byly však laskominy a některé druhy ovoce méně dostupné a proto byly oceňovány více než dnes.
Ve všech dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary.
V Rusku se Svatý Mikuláš proměnil ve známého Dědu Mráze, v USA se tato tradice
postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který tam dnes roznáší dárky o Vánocích, nemá však
již atributy a oděv českého Mikuláše, ale je oblečen do červeno-bílého oděvu, červeno-bílé čepice
a vysokých holínek. V Rakousku děti obchází Nikolo s čertem Krampusem, v Anglii Father
Christmas a ve Francii Saint Nikolas.
/mmt/
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Informace pro občany

Nevěřte podvodníkům, kteří proměřují průtok vody. Vodárenská akciová společnost, a.s.,
varuje odběratele pitné vody před pohybem podvodníků, kteří se v těchto dnech objevili na několika místech
Boskovicka. Tito lidé tvrdí, že jsou z vodáren a že proměřují průtok vody v kohoutcích. Za tuto službu a
následné údajné zlepšení průtoku vody si inkasují peníze. Zaměstnanci VAS, a.s. žádná podobná měření
neprovádějí, navíc jsou všichni schopni prokázat se průkazy společnosti VAS. Jejich totožnost si případně
můžete telefonicky ověřit na centrálním dispečinku, a to na číslech 516 427 249 nebo 734 692 777. V naší obci
je podobný podomní prodej právě kvůli zajištění bezpečnosti obyvatel již zakázán vyhláškou. V případě, že
Vás tedy někdo s nabídkou této služby navštíví, nevpouštějte jej do obydlí a kontaktujte Policii ČR na tísňové
lince 158, popřípadě Městskou policii na lince 156.

V neděli 8. 11. 2015 v odpoledních hodinách byl za příjemného počasí posvěcen nový kříž
před MŠ, slavnost doprovodily děti zpěvem a veřejnost společnou modlitbou. Foto z akce bude na webu obce.
Na jaře dojde ještě k očistě kříže u Puklů.

Od pondělí 14.12.2015 platí nové jízdní řády autobusové dopravy. Došlo k úpravám odjezdů
spojů do a z Boskovic. Ranní spoje do Boskovic pojedou v 5,55 h a 7,06 h, večerní spoje pojedou již v 17,50 h
a 20,50 h. Téměř všechny spoje z Boskovic pojedou v nových časech, sledujte jízdní řád!

Opět připomínáme dodržování obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Okrouhlá, kde je stanoveno, že na veřejných prostranstvích
v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku. A v případě znečištění veřejného prostranství
psími exkrementy, toto znečištění odstraní osoba, která psa v dané chvíli doprovází. Stále jsou mezi námi
neukáznění pejskaři, kteří vyhlášku nedodržují. Za nedodržení nařízení může být postih finanční pokutou až
do výše 30.000,-Kč. Prosíme všechny spoluobčany, kteří budou svědky nedodržování této vyhlášky, aby věc
nahlásili na OÚ nebo kterémukoliv zastupiteli, případně pořídili i fotografii k dokumentaci přestupku!

Prosíme občany o správné třídění a ukládání odpadů do kontejnerů a to zejména do kontejnerů
za obchodem Jednota. Kontejnery jsou označeny, co kam patří, a nelze do nich dávat domovní odpad nebo
železný sběr. Pokud potřebujete cokoliv umístit do sběrného dvora mimo vyhrazené termíny, neváhejte se
domluvit na OÚ! Platí to i pro biologický odpad, na který budou v obci přistaveny 2 kontejnery, a bude
odvážen do nové kompostárny v ZD Skály. Budeme také nově řešit efektivnost naplnění a četnost odvozu
tříděného odpadu, přibudou nové kontejnery v ulici u Melkova, možná dojde k přesunu některých či doplnění
počtu, abychom zajistili čistotu a dostupnost pro všechny. V povánočním čase pravděpodobně bude odpadu
více, proto, prosím, využívejte všechny kontejnery v obci, aby na některých místech nebyly přeplněné.
V případě nutnosti jej uložte v uzavřených pytlech vedle kontejnerů. Případné „nepořádníky“ nahlaste,
prosím, na OÚ. Nekažme si naše okolí nepořádkem!

Nová obecní vyhláška stanovuje poplatek za odvoz komunálního odpadu pro příští rok 2016
ve stejné výši jako letos, tj. 500,-Kč za každou osobu s trvalým bydlištěm v obci Okrouhlá nebo za každé
rekreační obydlí v obci. Výjimky a osvobození od placení najdete v OZV č. 3/2015 na webu obce. Poplatek je
splatný v hotovosti na OÚ nebo převodem na účet obce: č.ú. 15627631/0100 (VS=č.p.domu), nejpozději do
31.3.2016 či 15. dne následujícího měsíce po změně bydliště.

S blížícím se zimním obdobím připomínáme nutnost správného parkování aut, aby mohlo
probíhat důkladné odklizení sněhu na všech místech. Také dle dopravních předpisů musí být zachována
průjezdná šířka na komunikacích 6 metrů, aby mohly bezpečně projet všechny dopravní prostředky.
Ne na všech místech v obci toto dodržujete a vystavujete se tím postihu ve správním řízení!
/mmt/
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Starostův sloupek
Zhodnocení práce v roce 2015
Jsou před námi vánoční svátky a konec roku 2015. Chtěl bych provést krátké zhodnocení, co se
nám, zastupitelům, v letošním roce podařilo.
Z těch hlavních akcí bych rád jmenoval dokončení komunikace v nové zástavbě rodinných
domů U Melkova a zrekonstruování i dvou ulic včetně kanalizace v horní části Okrouhlé, také je
opravena dešťová kanalizace v ulici U Pazderny. Nechali jsme také zrekonstruovat Boží muka
naproti mateřské školce
Nejdůležitějším úspěchem je však shromáždění finančních prostředků na nový přivaděč vody
do obce. Právě se dokončuje výběrové řízení Svazkem vodovodů a kanalizací na provedení stavby.
Předběžná spoluúčast obce bude cca 2 mil. Kč. Začne se na jaře a předpoklad dokončení díla je konec
června 2016. V příštím roce se také s největší pravděpodobností bude realizovat 3. etapa
rekonstrukce silnice v horní části obce (od bytovek dolů), na kterou bychom měli dostat dotace.
Pokračovali jsme v tradici besed a tematických zájezdů pro seniory, nezapomínáme ani na naše
spoluobčany v Domově pro seniory v Boskovicích. Nedílnou součástí obecního života se staly
zájezdy do divadla, mikulášské rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncerty či divadelní
ochotnická představení v našem kulturním domě.
Opět i v letošním roce jsme velkou pozornost věnovali pořádku v obci, která je zabezpečována
prostřednictvím veřejnoprospěšných prací, ať se jedná o sečení trávy či úklid sněhu, velkou péči jsme
také věnovali našim obecním lesům. Opět jsme osázeli velké plochy novými sazenicemi.
Tak jako každoročně jsme byli kontrolováni krajským úřadem JmKr a kontrované účetnictví
bylo v pořádku (finanční audit).

Přeji všem lidem dobré vůle na Okrouhlé krásné prožití adventní doby s
pozastavením se a zamyšlením se nad životem a co nejpříjemnější prožití Vánočních
svátků a start do Nového roku. Ať se Vám všem splní vše, co jste si předsevzali.
/bš/

Plesová sezóna 2016
Okrouhlá:
9.1.2016 - Hasičský (od 20h hraje skupina Tamdem)
30.1.2016 - Maškarní (pořádá MŠ)
31.1.2016 - Dětský karneval (od 14 h, s hudbou a soutěžemi, pořádá MŠ)
6.2.2016 - Okrouhlecké ostatky - průvod masek po obci
8.2.2016 - Pochovávání basy
Kořenec:
Benešov:
23. 1. 2016 - Obecní bál
16. 1. 2016 - Myslivecký
6. 2. 2016 - Kořenecký bál s pochováváním basy
23. 1. 2016 - Hasičský
30. 1. 2016 - Obecní
Suchý:
6. 2. 2016 - Maškarní
9.1.2016 - Hasičský okrskový v KD ve Valchově
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Přehled akcí u nás
15.-16.12.2015
22.12.2015

27.12.2015
leden 2016
leden 2016

se budou u Pohostinství Boby prodávat vánoční stromky a to v 10-12 h a 14-16 h
v 17 h - Koledování u Pohostinství Boby - přijďte si poslechnout a zazpívat
vánoční koledy s Benešovskou 12, ochutnat vánoční cukroví sousedů a prožít
společně sváteční podvečer s kapkou dobrého pití
Vánoční turnaj ve stolním tenise v KD Okrouhlá
V prvním lednovém týdnu proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka.
Přispějte, prosím, potřebným v našem regionu.
Kurz keramiky - v povánočním období můžeme zajistit kurz s paní keramičkou
Kolmačkovou, vyrobit si můžete výrobky na keramickém kruhu i bez něj.
Cena za 1 lekci 100,-/dítě a 140,- /dospělý, nutné absolvovat 2-3 lekce. Máte-li zájem, nahlaste se
u p. Mileny Tiché v č.p. 58, na tel. 737 288 037 nebo e-mailem: ticha.milen@seznam.cz. Pokud by byl
zájem, mohl by v příštím školním roce v obci probíhat i pravidelný kroužek keramiky pro děti.

Před Velikonocemi proběhnou další kurzy pletení z pedigu, pro pokročilejší
zajistíme materiál i na velké tácy, apod. Cenu a termíny upřesníme v dalším čísle.
úterý 8.3.2016
v 18h proběhne další veřejné zasedání zastupitelstva obce.
sobota 16.4.2016 v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko” pořádá spolek VOKO akci
„Ukliďme Okrouhlou a její okolí“ - více informací se dozvíte v příštím čísle
a také na www.uklidmecesko.cz.
březen 2016

V měsíci dubnu se také můžete těšit na druhý ročník výstavy modelů ze stavebnice Lego
pořádaný spolkem VOKO. Připravujte se proto již nyní! Úspěšná výstava zcela jistě zaujme nejen
děti, ale i dospělé. Spoustu funkčních modelů si můžete sami vyzkoušet nebo vám je stavitelé rádi
předvedou. Nejzajímavější modely budou oceněny. Více v příštím čísle, ale již nyní si můžete
rezervovat stoly pro modely na e-mailové adrese spolekvoko@centrum.cz.
Divadlo v KD na Okrouhlé - v sobotu 13.2.2016:
 v 15h hudební pohádka pro děti "O kočičím zpívání" , vstupné 30,-Kč
 v 19h divadelní představení pro všechny "Limonádový Joe", vstupné 70,- Kč. Obě představení
sehraje Divadelní spolek Dialog Brno, jehož členem je mj. i Milan Havlíček ml.
Divadelní zájezd do Brna snad proběhne v jarních měsících, něco zajímavého z nabídky brněnských
divadel určitě vybereme.
/mmt/

Z dění v naší MŠ
Slavíme spolu Vánoce - vánoční nadílka a posezení u vánočního stromečku - prosinec
V MŠ bude pro zvýšení bezpečnosti nainstalován zabezpečovací systém.
Děkujeme dětem i ostatním „aktérům“ za pěkné vystoupení u vánočního stromu a navození příjemné
předvánoční atmosféry.
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Sport
Zpráva z běžeckého klubu AC Okrouhlá
Běžecká sezona 2015 se blíží k závěru a tak nastal čas hodnocení. Jarní část sezony se všem
členům více méně vydařila, urodilo se mnoho pěkných výsledků. V rámci okresní běžecké ligy
vyhrál v Mužích i absolutně Vojtěch Grün , což je velmi příjemný výsledek. Svou kategorii Juniorů
zcela ovládl další člen našeho oddílu - Petr Konečný. Jeho bratr Jan jen úspěšné výsledky doplnil
skvělým 3. místem.
V ženské kategorii Veteránek Ivana Grünová obsadila také krásné 3. místo a Gustav Grün
mezi Veterány I obsadil 2. místo. Během jara jsme se účastnili mnoha závodů různých obtížností,
např. Vojtěch Grün akademického mistrovství ČR v horském běhu – Valašský hrb na 35km (obsadil
8. místo) nebo Gustav Grün štafetového běhu - Od pramene Vltavy do Prahy na 360km (jeho štafeta
se dostala na 2. místo se ztrátou pouhé 4 minuty). Dále naši běžci posbírali mnoho medailových
umístění. Jenže poté došlo ke zdravotním problémům některých členů (Vojta Grün, Ivana Grünová,
Jan Konečný) či pracovnímu vytížení v nové práci (Petr Konečný), který i přesto obhájí své loňské
výsledky. Ovšem obhajoba Vojty Grüna je nereálná, protože neodběhal potřebný počet závodů.
A na závěr hodnocení 7. Mikulášského běhu Okrouhlá. Tento závod se již těší velké oblibě
mezi běžci, kteří to dokazují svou účastí. Letošního ročníku se účastnilo celkem 585 závodníků,
a z toho asi 170 dětí a mládeže, jen místních by mohlo být více. O největší úspěch se postaral Petr
Konečný svým celkovým 20. místem. S radostí musím konstatovat, že běžců z Okrouhlé přibývá,
např. Vojta Vít, nebo Karolína Tichá, která sice zatím neběhá za náš tým, ale 3. místem mezi
Juniorkami určitě potěšila všechny přítomné. K hodnocení závodu musím připojit poděkování všem,
kteří se na pořádání spoluúčastnili, i všem závodníkům. Zvláštní poděkování patří také pracovníkům
obecního úřadu, zastupitelům a členům spolku VOKO za pořadatelskou práci, všem sponzorům
a vedení obce za vstřícný přístup a pomoc.
Za AC Okrouhlá Gustav Grün
Mikulášský běh - výsledky našich běžců:
Děti v přípravkách:
Marek Hock - 25.m. (st. hoši), Barbora Tlamková - 8.m. (ml. dívky), David Veselý - 3.m., Luboš
Horák - 9.m., Jan Horák - 18.m. a Matyáš Chlup - 19.m. (ml. hoši), Veronika Starová - 5.m. (nejml. dívky) a
David Stara - 9.m. (nejml. hoši)

V hlavním závodě na 5 km, z celkem 173 závodníků:
Karolína Tichá - 3.m. (Juniorky; v celkovém pořadí 71.m.), Petr Konečný - 12.m. (Muži; v
celkovém poř. 94.m.), Jan Konečný - 15.m. (Junioři; v celk. poř. 141.m.), Monika Konečná - 17.m.
(Dorostenky, v celk. poř. 162.m.)

V hlavním závodě na 10km, z celkem 251 závodníků:
Petr Konečný ml. - 17.m. (Muži, v celk. poř. 20.m.), Gustav Grün - 6.m. (Muži Veteráni 1; celk.
poř. 26.m.), Tomáš Tlamka - 67.m.(Muži; v celk.poř. 109.m.), Petr Polák - 107.m. (Muži; celk. poř.
223.m.), Pavel Tlamka -35.m.(Muži Veteráni 2; celk. poř. 233.m.), Vojtěch Vít - nedoběhl pro úraz nohy

Všem běžcům gratulujeme k umístění a přejeme mnoho úspěchů v dalších závodech.
Děkujeme také organizátorům za propagaci naší obce.
/ mmt/
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Kultura a akce v okolí
17.12.2015 od 9 h na náměstí v Boskovicích - Farmářský trh
17.12.2015 v 17,30 h ve hvězdárně Boskovice - „Vzhůru ke hvězdám“ - večerní pozorování oblohy
s výkladem Ing. Pavla Kopeckého, PhD. (pouze za příznivého počasí)
18.12.2015 v 18 h Adventní koncert v kostele na Benešově - účinkují Holóbkova mozeka a žáci ZUŠ
20.12.2015 Vánoční výstava a pohyblivé betlémy v Arboretu Borotín
23.12.2015 Zpívání koled u vánočního stromku na Benešově
24.12.2015 v 11-12 h na Masarykově nám. v Boskovicích - „Polévka pro chudé i bohaté“ při loňském 20. ročníku se na dobročinné účely v okolí vybralo 72 tisíc Kč, celkem za všechny roky
již 680 tisíc Kč
26.12.2015 ve 20 h v Sokolovně Benešov - „Štěpánská zábava“, hraje Tamdem
26.12.2015 ve 20 h ve Western park Boskovice - „Štěpánská zábava“
25.-31.12.2015 v 10-16 h - „Vánoční prohlídky zámku Lysice“ (vstupné 120,-/90,- Kč)
26.-28.12.2015 Vánoční kostýmované prohlídky Zámku Boskovice - v 16, 17, 18 a 19 h, vystupuje
divadelní a šermířská společnost Gonfanon, bohatá tombola a teplé nápoje (vstupné 80,-/150,-Kč,
rezervace nutná předem na tel.732388007 nebo na zamekboskovice@gmail.com)
31.12.2015 v 17 h - Silvestr v letním kině Boskovice“ - pásmo pohádek s ohňostrojem, občerstvení
pro malé i dospělé
31.12.2015 ve 20 h - Silwestr v Saloonu ve Western park Boskovice
3. 1.2016 v 19 h v Zámeckém skleníku Boskovice - „Slavnostní novoroční koncert s přípitkem“ Moravské klavírní trio s hosty (vstupné 160,-/140,- Kč, v předprodeji na MIS i on-line)
Od 10.1.2016 budou probíhat Taneční kurzy pro dospělé - více na www.kulturaboskovice.cz
11.1.2016 v 18 h v Zámeckém skleníku - „Tříkrálový koncert“ v rámci Tříkrálové sbírky, pořádá
Oblastní charita Blansko, vystoupí Cimbal Classic, Mariachi Espuelas, Kristýna Znamenáčková a
Pružiny. Příspěvek dobrovolný, každá koruna pomáhá.
13.1.2016 v 19 h v Zám. skleníku Boskovice - „Milostný trojúhelník“ - improvizační představení
Pavla Lišky, Josefa Poláška a Martina Zbrožka (vstupné 260,-/230,-Kč; na MIS i on-line)
do 17. 1.2016 v Galerii Domino Letovice - „Vánoční výstava betlémů“ - otevřeno: PO-PÁ 9-15h, SO
9-11h, NE 14-17 h (zavřeno 21.12-9.1. mimo 27.12. a 3.1.; www.galeriedomino.cz)
11. 2.2016 v 19 h v Zámeckém skleníku Boskovice - divadelní představení „Božská Sarah“ - v hl. roli
komedie Iva Janžurová
25. 2.2016 koncert skupiny Blue Effect
/mmt/

Archa
středa 23.12.2015 - roznášení Betlémského světla do domů
neděle 27.12.2015 - mše s dětmi v kostele na Benešově na Svátek sv. rodiny
neděle 27.12.2015 - Betlémské putování Benešovem - začátek v 16 h u fary
/archa/
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VOKO
Poslední říjnový den tohoto roku si pro nás připravil krásné podzimní počasí. Na tento den
připadla také akce POHÁDKOVÝ LES, kterou náš spolek VOKO pořádal.
Letošní putování se neslo v duchu 50. výročí Večerníčka, a proto jsme se snažili všechna stanoviště
stylizovat do podoby některého z večerníčků. Při odemykání brány do večerníčkovského
pohádkového lesa vám pomáhal Rákosníček s Čarodějnicí a na cestě jste se mohli potkat s Krtečkem
a jeho přáteli, Rumcajsem s Mankou, Krakonošem a Trautenberkem, Patem a Matem, Bobem
a Bobkem, Káťou a Škubánkem, Čarodějnicemi, Křemílkem a Vochomůrkou a Machem
s Šebestovou. Na každém stanovišti musely děti splnit nějaký úkol. Ten byl většinou nějak spojen
s večerníčkem, který dané stanoviště reprezentovalo, stejně jako odměna, jenž za splnění každého
úkolu děti dostaly. U posledního stanoviště - žáků z 3.B - děti dostaly diplom za úspěšné zdolání
náročné cesty.
Účast na této akci byla velice hojná, napočítali jsme přes 140 dětí a dohromady přes 300
dobrodruhů, kteří se vydali na pohádkovou cestu. Vzhledem k takovému počtu účastníků se bohužel
při vstupu do Pohádkového lesa tvořila fronta, a to i přesto, že děti s rodiči přicházeli průběžně.
Čekání se ale jistě všem vyplatilo. Bylo to vidět na rozzářených tvářích dětí, které přicházely
na Výletiště, kde putování končilo. Zde na ně čekal samotný Večerníček, s nímž se hned utíkaly
vyfotit. Z říše pohádek pro dospělé jsme zase měli půjčeného Fantomase.
Na Výletišti bylo pro všechny připraveno malé občerstvení, posezení a táborák. Ten přímo
vybízel k opékání buřtíků, které za splnění úkolu rozdával Škubánek. V příjemném prostředí
a společnosti si tak mohli děti i dospělí užít ještě chvilku z příjemného večera.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat především obci Okrouhlá, všem sponzorům
a v neposlední řadě těm, kteří se aktivně podíleli na přípravě a zajištění této povedené akce. Díky
patří také původním organizátorům Pohádkového lesa, že dobrodružnou cestu přivedli i k nám
na Okrouhlou a my mohli navázat na tuto pěknou tradici.
No a na příští rok pro Vás chystáme také nejedno překvapení !
/voko/
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Fórky
VÁNOCE Z POHLEDU TRESTNÍHO ZÁKONÍKU
Vánoční sazby:
 Sliby, že přijde Ježíšek: šíření poplašné zprávy, § 357 TrZ – až 2 roky
 „Když budeš zlobit, dostaneš!“: vydírání, § 175 TrZ – 6 měsíců až 4 roky
 „Když budeš hodný, od Ježíška dostaneš …“ : podplácení, § 332 TrZ – až 2 roky
Lití olova: činnost, která může způsobit újmu na zdraví, § 148 TrZ – až 1 rok
 Otevření dopisu Ježíškovi: porušení tajemství. § 182 TrZ – až 2 roky
Podle starého trestního zákoníku:
 Výroba vaječného koňaku: nedovolená výroba lihu, paragraf 194a – až 1 rok
Ona: Co jsi dostal na Vánoce?
On: PSP....
Ona: Playstation portable?
On: Ne... Ponožky, Slipy a Pyžamo

-“Každý rok k nám na Silvestra chodí
tchýně, ale letos uděláme výjimku!”
- “Jakou?”
- “Pustíme ji dovnitř!”

Baví se dva kapři a ten jeden se ptá: "Věříš na život po Vánocích?"

/sh/

Krásné prožití vánočních svátků
a v roce 2016 hodně zdraví, štěstí, pohody
a osobních úspěchů přejí
starosta a zastupitelé obce
Okrouhlá

Editorial
Vydává Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 123, 680 01, tel./fax: 516 467 244, okrouhla@okrouhla.cz
pod evidenčním číslem MK ČR E 18973
Redakční rada: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák, Ing. Milan Tlamka.
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