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Motto :
„ Štěstí nezávisí na tom, kdo jsme a co máme;
závisí výhradně na tom, jak myslíme.“

V

minulých letech jsme se v úvodu vánočního čísla snažili vždy navodit
pohodovou atmosféru nadcházejících svátků; již jsme Vám prozradili, jak
se kde v okolí Vánoce slaví a jaké zvyky a tradice jsou s adventní a vánoční
dobou spjaty. Nejinak tomu bude i letos - dnes tedy o tom…

Co dobrého mívají u sousedů na svátečním stole…
Kdo by čekal, že u našich nejbližších sousedů na Slovensku mají štědrovečerní hostinu
stejnou jako my, ten by se asi divil. Liší se v lecčems i kraj od kraje, všude je však menu krom ryb
postní, bezmasé. Ještě před večeří si lidé leckde myjí ruce ve vodě, kde jsou naházené mince - aby
měli v příštím roce dostatek peněz. Ty samé mince se pak osuší a dají pod ubrus na slavnostní stůl.
Téměř ve všech rodinách začíná slavnostní hodování oplatkou s vánočními motivy (vytlačenými
formou). Dříve je po vesnicích roznášeli kněží a připisovaly se jim různé magické účinky. Jedí se tak,
že se kousek ulomí, namočí do medu a zakousne česnekem. Medem si pak udělají i křížek na čele,
aby na sebe byli celý další rok hodní.
Základem večeře je polévka – rybí výjimečně, nýbrž kapustnica (podobná naší zelňačce) ze
zelného láku s houbami a klobásou (ta se v polévce jen vyvaří pro chuť, ale jí se až druhý den). Mimo
ní musí být na stole také opékance či bobalky (názvů je pro toto pečivo ještě mnohem více) bochánky velikosti ořechů pečené z kynutého těsta, které se jedí spařené a posypané mákem.
Slovenské hospodyňky se také netrápí s přípravou vánoček, ale pečou koláče či bábovky. Ty se dříve
rozdávaly koledníkům jako odměna za přání a na velkých statcích jich museli mít ve spíži i pěkných
pár desítek. Během vánočních svátků si Slováci pochutnávají také na tvarožnících, ořechovnících,
lekvárnících (s povidly) nebo makovnících. Stejně jako u nás je na Slovensku součástí tradičního
menu jen bramborový salát s rybou. Salátů dělají i více druhů a kapra častěji nahrazují jiné druhy ryb.
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Informace z obecního úřadu
Úřední hodiny:

Pondělí
Středa

8 - 14
13 - 19

I v ostaní dny je možné bez problémů vše vyřídit po domluvě se
starostou obce na tel.č. 724 137 891 nebo 516 467 244
Změna jízdního řádu
Na základě našeho jednání s Jihomoravským krajem, podpořeným i zástupci obcí
Benešov a Kořenec, došlo ke změně jízdního řádu s účinností od 11.12.2011 - o nedělích
pojede ranní autobusový spoj č.104 linky 262 o cca 30 minut dříve tak, aby se občané
dopravili do Boskovic především do zaměstnání již na 6.30hodin.
Od téhož data dochází i k drobným změnám v jízdních řádech Českých drah,
nevyhnou se určitě ani našim končinám, proto se před plánovanou cestou přesvědčte
o správném odjezdu. I ceny jízdenek doznají jistých změn. Více na www.jizdni-rady.info;
www.jizdnirady.idnes.cz či na vlakovém nádraží.
/bš/
Z jednání Rady obce (RO):
Na minulých zasedáních Rady obce se připravovaly především podklady, o kterých se
bude jednat na letošním posledním veřejném zasedání Zastupitelstva obce. To se uskuteční
v úterý dne 6.prosince v 18hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Na programu bude
mimo běžných bodů také návrh rozpočtu obce pro rok 2012, rozpočtová opatření, návrh
termínů konání veřejných zasedání v příštím roce či diskuse o novém obecním praporu.
Zastupitelé Vás tímto srdečně zvou na zasedání a očekávají vaše připomínky a podněty k
další práci.
/mmt/

Starostův sloupek
Upozornění na zimní údržbu místních komunikací a chodníků
Poněvadž se blíží období sněhu, prosím všechny naše občany, aby přistupovali k
údržbě tak zodpovědně, jako v minulém zimním období, které bylo bezproblémové. Jen
zopakuji, co je potřeba udělat, abychom si všichni navzájem vyšli ke vší spokojenosti vstříc.
Když napadne sníh a je nutné prohrnovat komunikace, je třeba parkovat v garážích, stáních
a jen zcela výjimečně na chodníku. Jakmile je prohrnuto, můžeme se vrátit na původní
místo. Čili je neustále dobré mít na paměti, že při každém sněžení pojede pluh. Následně je
potřeba zase uhnout i z chodníků, protože po nich bude sníh odklízet sněžná fréza.
Předpokládám, že ostatní prostory si odházíme každý sám. Chceme přece, aby obec byla
uklizená a schůdná především pro naše starší a maminky s dětmi.
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Odprodej vyřazených strojů
Ze čtyř vyřazených strojů, nabízených ve sběrně v měsících říjnu - listopadu byly
zatím prodány dva (sekačka a křovinořez). Na odprodej ještě čeká bubnovka na Vari
systém. Frézu jsme nakonec vyňali z odprodeje, poněvadž převládl názor, že ji rozebereme
na náhradní díly pro frézu novou.
Výstavba nových rodinných domků "k Melkovu"
V současné době probíhá územní řízení na Stavebním úřadě v Boskovicích. Po
skončení řízení předpokládáme vypsat výběrové řízení na zhotovitele inženýrských sítí.
Rada obce se rozhodla celou akci provést na dvě etapy - I.etapu v příštím roce a II.etapu v
závislosti na zájmu o stavební pozemky v dalších letech.
Nová ulice je koncipována jako obytná zóna, ne jako prostá ulice. Chceme, aby to
bylo bydlení hodné 21.století. A jak budou domky poskládány? Dvě souběžné obytné zóny
s orientací kolmo na cestu k Melkovu směrem na družstvo a v nich čela domů do ulice.
Chceme také jeden pozemek vyčlenit pro dětské hřiště.
Sítě by se měly začít stavět na jaře roku 2012, jak to dovolí klimatické podmínky.
Pozemky bychom mohli začít prodávat již v období leden – únor tak, aby zájemci mohli po
prázdninách začít stavět. Cenu zatím nemáme vykalkulovanou, ale chceme ji místním
zatraktivnit. Kdo který pozemek získá pravděpodobně určí los.
Kontejnery
V současné době došlo k přeskupení kontejnerů po obci tak, aby lépe odpovídalo
časovému plnění a třídění našimi obyvateli. Rozložení je následující: u kulturního domu 2x plast, 1x papír, 1x sklo barevné, 1x sklo bílé; za obchodem Jednota – 2x papír, 2x plast,
1x sklo barevné, 1x sklo bílé; u mateřské školky – 1x papír, 1x plast, 1x sklo barevné, 1x sklo
bílé; nová ulice U Pazderny –1x papír, 1x plast, 1x sklo barevné. Plast se bude vyvážet 1x za
14 dní, ostatní 1x za měsíc. Čili došlo k posílení kontejnery a zvýšil se i počet míst ze tří na
čtyři. Zároveň došlo k ukončení výkupu druhotných surovin (papír a železo) z důvodu, že
obec nemá povolení k vedlejší hospodářské činnosti. Ti, kteří nechtějí dávat papír do
kontejnerů, mohou přispět 2x ročně dětem do základní školy v Benešově při sběrových
akcích, a železo odvézt buď do sběrného dvora nebo na jaře do sběru, který pořádají hasiči.
Případně do výkupu do Boskovic.
Obecní prapor
Rada obce rozhodla dát zastupitelstvu k projednání záměr na zhotovení obecního
praporu, který by odpovídal tradicím obce. Myslím si, že by bylo důstojnější
při slavnostních příležitostech používat prapor, a ne jen vlajku, která se vyvěšuje například
o státních svátcích na budově ob. úřadu. Prapor je součástí obce tak jako obecní kronika.
Poděkování starosty
Chtěl bych poděkovat touto cestou pořadatelům Drakiády a adventního koncertu
Holóbkova mozeka, především rodině pana Ladislava Přikryla ml., a také všem
pořadatelům Pohádkového lesa pod vedením paní Evy Králové, kteří nám všem připravili
nádherné zpestření podzimních dní. Dík všem.
/bš/
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pokračování ze strany 1
Ve městech se však tradice již tolik nedodržují a čím dál častěji využívají koupených cukrárenských
výrobků a polotovarů, tak jako u nás či jinde ve světě.
To naši další sousedé Rakušané či Němci slaví podobně jako my, obvyklá jídla jen většinou
svátečně vylepší; jako tradiční vánoční jídlo se podává kapr nebo husa a místo vánočky se peče
o trochu sladší vánoční štóla.
V Polsku se večeře skládá z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců v roce. Dříve
se jako hlavní chod jedly hlavně ryby-sleď nebo jeseter, ale v poslední době se čím dál více prosazuje
krocan. Před tím se obvykle podávají husté polévky (boršč, zelňačka, houbová nebo rybí). Tradiční
polskou vánoční pochoutkou jsou makůvky - rohlíky máčené ve sladkém mléce a obalované v máku,
a různé rosoly. Na Boží hod se pak peče dlouhá klobása smotaná do kruhu, jejíž délka dosahuje až
1metr.
V Bulharsku se podává vepřové maso, čočka a fazole, rýže a zelí. Místo našich vánoček
dělají ze sladkého kynutého těsta pečivo v podobě kroužků. Večeře začíná až požehnáním nejstaršího
člena rodiny. Ukrajinská kuchyně nikdy nedostane tolik prostoru předvést svou rozmanitost. Svatá
Večeře by měla obsahovat nejméně dvanáct pokrmů, na stole by neměla chybět Kutia - chutný dezert
připravovaný z máku, pšenice, kandovaného ovoce, medu a ořechů.
Italové Vánoce docela odbývají - jejich Štědrý večer je už jen jako předvánoční schůzka
s přáteli a cukroví nepečou žádné. Nesmí však chybět panettone, typická vánoční „bábovka“
s hrozinkami a kandovanou citrusovou kůrou (u nás již běžně k sehnání a mimořádně dobrá). Bohatý
oběd po slavnostní mši se často táhne i několik hodin, na vánoční tabuli bývá hlavním jídlem jehněčí
s rozmarýnovými bramborami a artyčoky. Oblíbený je také úhoř a kaštanové pyré se šlehačkou, také
datle, fíky. V Itálii se slaví i 6.ledna na svátek Tří králů.
Také Francouzi domácímu stolování moc nedají. Po rozdání dárků nejraději spěchají do
restaurace, kde se nechají obsloužit. Ať tam nebo doma, jako předkrm jedí ústřice a bílé klobásy,
hlavním chodem jsou hlemýždi či žabí stehýnka, rybí polévka a pečený krocan s nádivkou. Jako
dezert bývá typická vánoční roláda „le buche de Noel“ (čokoládové vánoční poleno), drahé ovoce a
samozřejmě šampaňské. Na svůj vánoční svátek zvou domů bezdomovce, sirotky, chudé nebo vězně.
I ve Francii se slaví na Tři krále - tento den věnují dětem a maminky jim upečou dort, ve kterém je
ukrytá figurka. Které dítě ji najde jako první, to se stává králem na celý rok.
Naopak Belgičané se ve vánoční večeři přímo vyžívají. Začínají aperitivem a předkrmem,
což je většinou nějaký plod moře, hlavním chodem je většinou krocan a jako desert mívají stejně jako
Francouzi jakési vánoční čokoládové poleno - sladký zákusek s krémem. Ale zde prožívají více
všechna jídla kolem Vánoc a proto mají i tradiční vánoční snídani - sladký chléb zvaný „cougnou“,
forma na něj mívá tvar Jezulátka.
Ve Španělsku nesmí chybět šampaňské a marcipán, v Portugalsku med, sladké koláče
a ovoce.
Ve Skandinávii si dopřávají většinou husu či kachnu a vepřové maso s červeným zelím.
K dánské tradici patří ještě opepřená treska s ředkvičkou, pivní chléb, teplá šunka, hnědé koláčky
nebo horká rýže zalitá studeným mlékem. Speciálním dezertem je rýžový nákyp se zapečenou
mandlí, jejíž nálezce dostane zvláštní dárek. Hlavním chodem sváteční večeře ve Švédsku je sušená
treska s bílou omáčkou, dalším tradičním pokrmem je Vörtbröt- kořeněný chléb s hřebíčky a
zázvorem. Jako vánoční specialita se podávají i vařené fazole se slaninou a cibulí nebo malé
klobásky, kterým se říká Julkorv. Ve Finsku je zase zvykem na Štědrý den ráno jíst rýžovou kaši a pít
švestkový džus.
V Řecku se jedna z nejbohatších řeckých hostin v roce koná až 25. prosince. Podává se krůta
s kaštanovou nádivkou, mleté maso a piniové oříšky, někdy se peče sele, jehně nebo ryby.
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Z mnoha amerických filmů již známe, jak u nich vypadá štědrovečerní tabule. Stejně tomu
je i v Anglii, odkud se za oceán tradice přenesly. Nesmí chybět pečený krocan, husa či kachna
s kaštanovou nádivkou politá brusinkovou omáčkou, dýňový koláč, biskupský chlebíček či koláčky
nadívané kandovaným ovocem a samozřejmě tradiční vánoční pudink flambovaný alkoholem (který
se tomu našemu ale moc nepodobá). Krocan je původně americký divoký pták, u nás staročesky
nazývaný „indiánský kot“, ale během let se zabydlel o vánocích na stolech u většiny národů.
Jen v Austrálii či na Novém Zélandě, jako součásti britského společenství, mají se slavením
trochu potíž – v době vánoc u nich vrcholí léto a na horký punč nemůže být ani pomyšlení. Pijí
studené ovocné nápoje, australské pivo nebo víno, podávají se studená jídla ale i mořské plody,
krocan, kachna, kuře, těstoviny, saláty a ovoce, meloun, i přeslazené zákusky, dorty, švestkový
pudink a zmrzlina. Vánoční hostinou je u nich piknik na pláži mezi palmami či na terase s přáteli.
Na Havaji prý zas panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s ostencem
běloskvrnným. Domorodé jméno této ryby je humu-humu-nuku-nuku-a-pua-a. Vánoce zde začínají
s příjezdem Vánoční lodi, což je loď přivážející obrovský náklad tradičních vánočních pokrmů. I
Santa Claus sem přijíždí rovněž po vodě ve svém člunu.
Také Brazilci si potrpí na bohatou vánoční večeři, nesmí chybět pečený krocan, mořské
ryby, šunka, neloupaná rýže, obložené mísy z ovoce a zeleniny a zákusky.
Klasické vánoční cukroví, jako známe z našich domovů, ale téměř nikde nenajdete.
K adventu většiny evropských zemí neodmyslitelně patří i vánoční trhy. Jedná se o
seskupené dřevěné stánky, kde se prodávají vánoční dekorace, hračky, svíčky, horký punč i tradiční
pochoutky, … Je příjemné se v době shonu naladit tou správnou atmosférou, jen peněženky obvykle
dostávají zabrat.
/mmt/

Sport
Plavání
Provozní doba v městských lázních Boskovice:
Obvykle ve všední dny 18-21h, v sobotu 10-14h a 16-21h, v neděli 9-20h, většinou také v ranních
a dopoledních hodinách. Přesný rozpis najdete na www.sluzbyboskovice.cz – provozní doba lázní.
VELKÁ VÁNOČNÍ LOSOVACÍ SOUTĚŽ NA LÁZNÍCH
Jako každoročně pořádají Služby Boskovice ve spolupráci s hlavním partnerem společností
ELEKTRO MiRa Boskovice vánoční losovací soutěž v lázních. Slosovány budou vstupenky
v hodnotě nad 150 Kč, opatřené jménem, příjmením a telefonem a vložené do osudí v lázních. Těsně
před štědrým dnem obdrží vylosovaní výherci zajímavé ceny, např. sportovní vybavení, poukázky na
služby či odběr zboží, vitamíny, mobilní telefon či LCD televizor.
AKCE NA LÁZNÍCH NA ROK 2011:
Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní.
V den svých narozenin máš vstup zdarma!!!
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Bruslení
Provozní doba na zimním stadionu Boskovice
Ve všední dny 9-13,45h, v pátek ještě 19-20h, v sobotu 12-13,30h a
v neděli 14-15,30h.
Přesný rozpis najdete na www.sluzbyboskovice.cz – rozpis provozu ZS.
/mmt/

Letošní výsledky ze sportů, které u nás mají dlouholetou tradici:

Malá kopaná
Malá kopaná se hraje systémem jaro-podzim, takže probíhající ročník 2011 právě skončil.
Po jarní části se hráči AC Okrouhlá umístili na průběžném 6.místě. Na podzim se však hráčům
na dobré jarní výsledky navázat nepodařilo a z desíti zápasů vyhráli pouze tři utkání. V konečné
tabulce to stačilo celkově jen na 9.místo. Nejlepšími střelci týmu byli Roman Bašný, Vladimír Ševčík
a Michal Kužel. Do dalších zápasů příštího ročníku popřejme hráčům AC Okrouhlá hodně úspěchů.
Podzimní výsledky:
Karolín-Okrouhlá 5:4
Okrouhlá-Sadros Boskovice 0:1
Okrouhlá-Štěchov 7:1
Okrouhlá-Kozárov 0:2
Okrouhlá-Rozhraní 2:3

Lomnice-Okrouhlá 6:3
Rájec-Okrouhlá 2:0
Černá Hora-Okrouhlá 0:5k
Nobica Boskovice-Okrouhlá 8:4
Orel Boskovice-Okrouhlá 6:1.

/rt/

Stolní tenis
S příchodem podzimu se už tradičně rozjely soutěže ve stolním tenisu. Do zápasů úspěšně
vstoupily také oba dva naše týmy. Okrouhlá "A" hraje okresní přebor III.třídy, Okrouhlá "B" okresní
soutěž II.třídy. Po pěti odehraných kolech jsou v tabulce zatím týmy "A" i "B" na velmi pěkném 3.
respektive 4.místě. Přejeme hodně vítězných zápasů.
Výsledky týmu Okrouhlá "A" :
Vanovice "B"-Okroulá 5:13
Vysočany "C"-Okrouhlá 4:14
Rájec "B"-Okrouhlá 8:10

Okrouhlá-Kunštát "B" 7:11
Okrouhlá-Zbraslavec "D" 17:1

Výsledky týmu Okrouhlá "B":
Bořitov "C"-Okrouhlá 13:5
Kunštát "D"-Okrouhlá 7:11
Křetín "E"-Okrouhlá 5:13

Okrouhlá-Rájec "C" 5:13
Okrouhlá-Vísky "A" 13:5

Tréninky stolních tenistů jsou každé pondělí a čtvrtek vždy od 17hod do 19hod - v uvedený
čas si si můžete přijít zahrát také. Stačí vypnout počítač či televizor, vzít si pálku a přijít si protáhnout
tělo, protože pořád platí - ve zdravém těle zdravý duch.
/rt/

Zumba
Jistě jste již zaznamenali změnu - Zumba se cvičí v KD každé
pondělí od 19 hod.
/mmt/
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Přehled akcí u nás
3.12.
5.12.
10.12.
11.12.
22.12.
22.12.
27.12.
14. 1.
28. 1.
11. 2.

- Mikulášský běh - závod ze seriálu BBP - start i cíl u kulturního domu
- slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a setkání s Mikulášem u Pohostinství BOBY
spojené s vystoupením dětí z MŠ - od 16 hod, teplé občerstvení i nápoje připraveny
- taneční zábava, od 21 hod, Kulturní dům, hraje Tamdem
- autobusový zájezd na divadelní představení Mary Poppins do Městského divadla
Brno, odjezd v 16,15hod od spodní zastávky; knižní předlohu si můžete vypůjčit v naši
knihovně vždy v úterý od 17 do 18hod
- Vánoční akademie žáků ZŠ a MŠ Benešov - sokolovna Benešov,
asi v 17 hodin (bude upřesněno místním rozhlasem)
- vánoční koledování s Benešovskou „12“ u vánočního stromu - přijďte si poslechnout i
zazpívat koledy s dechovkou L.Henka - od 18 hod
- vánoční turnaj ve stolním tenise - kategorie děti, ženy, registrovaní, neregistrovaní
- hasičský ples
- sportovní ples
- maškarní ples

leden 2012 - jako již tradičně proběhne v 1. lednovém týdnu Tříkrálová sbírka. Přispějte, prosím,
opět na dobrou věc, nikdo nevíme, kdy sami budeme pomoc druhých potřebovat. Přesný termín
bude ohlášen místním rozhlasem.
/mmt/

Ohlednutí za již uskutečněnými akcemi
DRAKIÁDA
V neděli 23. října bylo nebe nad Okrouhlou poseto barevnými draky. Konal se totiž již osmý
ročník tradiční Drakiády, tentokrát s Májou. K nebi se vzneslo nejen přes 45 draků, ale i modely
letadel, raket, horkovzdušný balon a dokonce přiletěla i včelka Mája. Po vzdušném reji na děti čekala
ukázka autíček a také soutěže. Všechny děti si odnesly malou odměnu
POHÁDKOVÝ LES
Sobotní podvečer 12.listopadu se pro asi 80 dětí, nejen z Okrouhlé, stal tajemným. Vyrazily
vyzbrojeny odvahou, baterkou, ale hlavně za doprovodu rodičů do pohádkového lesa. Cestou lesem
potkávaly pohádkové postavy a plnily různé úkoly. Za splnění úkolu byly odměněny a na konci
pohádkové cesty byl pro všechny děti připraven nejen diplom - Super hrdina, ale i malé občerstvení a
ohňová show.
/sp/
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Akce v okolí
8
Již 14. Vánoční jarmark na náměstí v Boskovicích - v pátek 9.12. od 9 do 21hod - nabídka
tradičních řemesel a výrobků z kůže, proutí, slámy, dřeva, medu, vosku, keramiky skla, pro děti jízda
na koních či vláčkem. Bohatá nabídka teplých nápojů a občerstvení.
Program dne - v 10,15 příjezd pána z Boskovic s průvodem, 10,40 jarmareční pohádka
„Vánoční příběh“, vystoupení šermířské skupiny Grál v 11,30, 13,30 a 15,45h, sokolnická show v
15,00h, během dopoledne vystoupení dětí z mateřských škol z Boskovic, tanec se psem, odpoledne
hudební výstupy. 10-16h živý betlém.
V 17,45 večerní slavnostní průvod a ohňové kejkle, 18,30h vystoupení skupiny Trní.
8
Až do 29.1.2012 potrvá v Muzeu Boskovicka na Hradní ul. výstava "Česká Bible a Jiří
Melantrich", kde se můžete seznámit nejen s prací J. Melantricha, ale i s historií českých překladů
Bible (otevřeno Út-Pá 9-17hod, So-Ne 13-17hod)
8
Westernové městečko
Country bály – 3.,10.,17. a 25.12 – začátek ve 20hod, vstup zdarma
Westernový Silvestr - 31.12.2011 s celovečerním programem tombolou a živou hudbou -rozloučení
se starým rokem a přivítání nového roku půlnočním ohňostrojem, rezervace nutná na tel.č. 737 000
000.
8
8
8
8
8
8
8
8

2.12.- 21.1.2012 - Vánoční výstava betlémů - galerie Domino Letovice
(i Poličského z r.1885) a obrazů se zimní tématikou
3.- 4.12. - Advent na Zámku Lysice (prohlídky každou celou hodinu od 10.00 do 16.00 hod.,
vstupné 100/80/70 Kč, možnost zakoupení adventních věnečků)
4.12. - Ježdění s Mikulášem a čerty - od 12 do 16 hod zahradní železnicí v Drásově u Tišnova
(www.feldbahn.ic.cz, tel.č. 606333066)
4.12. - Prodejní trhy a burza na zámku Letovice - od 8 hod
20.-26.12. - Vánoční výstava pohyblivých betlémů – arboretum Borotín (otevřeno 9-11 a
14-16 hod, informace na tel. 603 148 019)
24.12. - polévka pro chudé i bohaté – charitativní akce letos již po sedmnácté v 11 - 12hod
na náměstí v Boskovicích a v 12 - 13hod na náměstí v Letovicích
25.-27.12. - Vánoční kostýmované prohlídky na Zámku Boskovice
- vždy v 16, 17, 18 a 19 hod, součástí jsou i šermířské výstupy a slosování vstupenek
(vstupné 150,-/80,-/380,-kč; rezervace nutná na tel.č. 516 452 241 nebo 516 454 418)
25. a 31.12. - Vánoční prohlídky Zámku Lysice vždy v celou hodinu od 10.00 do 16.00 hod,
vstupné 100/80/70 Kč)
/mmt/

Okrouhlecký list adv/2011

okrouhleckylist@seznam.cz

8

Kultura v Boskovicích a okolí
Přenosy z Metropolitní Opery v New Yorku v kině Panorama:
sobota 03.12.2011 v 18:15 - George F. Handel - RODELINDA
sobota 10.12.2011 v 18:45 - Charles Gounod - FAUST
sobota 21.01.2012 v 18:45 - G. F. Handel, A. Vivaldi a další - KOUZELNÝ OSTROV
Divadelní představení - Zámecký skleník v 19h:
6. prosince 2011 - SVĚTÁCI - hudební komedie Divadelního spolku Háta
Dětská divadelní představení - Zámecký skleník vždy v neděli od 15h:
11. prosince 2011 - POHÁDKA O VÁNOCÍCH (Divadýlko Mrak)
15. ledna 2012 - O PEJSKOVI A KOČIČCE (Hravé divadlo Brno)
XII.charitativní koncert - 4.12.2011 v 18,00hod v kostele sv. Jakuba St. v Boskovicích
- koncert k poctě sv.Mikuláše – legendu „O sv.Mikuláši“ přednese Vladimír Matějček, varhaní skladby
starých mistrů hraje Vladimír Roubal (vstupné 100,-/ 70,-Kč)
Vánoční koncert Petra Bende a cimbálové muziky Grajcar - 5.12.2011 v 19h
v Dělnickém domě v Blansku (předprodej i na MIS Boskovice, cena 199,-)
Vánoce s Moravankou Jana Slabáka - 9.12.2011 v 19h
v Kulturním domě v Letovicích (vstupné 200,-/150,-)
Vánoční koncert v evangelickém kostele v Boskovicích - 18.12.2011 v 15hod
- účinkují smíšené pěvecké sbory Leoš a Nota a dále vokální kvarteto Fór
- zazní Rybova Česká mše vánoční a úpravy ván. písní a koled v podání sborů se sólisty
Evou Bílkovou, Ludmilou Dohnálkovou, Michaelou Koudelkovou, Pavlem Klevetou a
Janem Šmaterou. Předprodej od 6. 12. na vrátnici Gymnázia Boskovice - po-pá 8-14 hod,
vstupné 80,-/50,- Kč v předprodeji, 90,-/60,- na místě, výtěžek koncertu bude věnován
Centru denních služeb Emanuel)
Tradiční Vánoční koncert v sokolovně v Boskovicích - 18.12.2011 v 18hod
- vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Boskovice a pěvecké soubory Janáček a Slavíčci
(předprodej na MIS Boskovice, vstupné 90,-/60,-kč)
Záznam baletního představení "Louskáček" - kino Panorama - neděle 18.12. v 15,45hod
- vánoční pohádka pro celou rodinu s hudbou P.I. Čajkovského
Tradiční vánoční koncert v evangelickém kostele v Boskovicích - 21.12 v 18hod
- účinkují pěvecké sbory ze zákl. školy, střední ped. školy, chrám. sbor, aj. (vstup zdarma)
Vánoční koncert skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou – 20.12.2011 v 19,30hod
v Dělnickém domě v Blansku
Silvestr pro děti v letním kině - 31.12. od 17hod
- pásmo vánočních pohádek, teplé občerstvení i silvestrovský ohňostroj

/mmt/
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Vánoční luštění
KŘÍŽOVKA
Vyluštění křížovky z minulého čísla je:

škoda že nechcete soutěžit.
Protože se neúprostně blíží vánoce, tak
i dnešní tajenka je vánoční. V tajence se ukrývá
název možná ne úplně známé koledy.
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SUDOKU

/sp/

Důležité informace
Pohotovostní služba
pracovní doba:

So, Ne, svátek

8.00-20.00

Všeobecná lékařská služba první pomoci, pracovní doba:
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 346 / 283

všední dny
So, Ne, svátek

17.00-22.00,
8.00-20.00

Dětská lékařská služba první pomoci,

Zubní pohotovost
Úrazová nemocnice Brno
Ponávka 6, tel.: 545 538 111
Boskovicko

pracovní doba:

Prosinec
3.12.
4.12.
10.12.
11.12.
17.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.

Lysice, Komenského 429
Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Boskovice, Vodní 95 (Minerva)
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

516 472 460
516 453 997
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263
516 465 452
516 494 138
516 477 319
604 760 665

Lysice, Komenského 429

516 472 227

MDDr. Kučerová P.
MUDr. Kutlíková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Pernicová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová

Leden 2012
1.1.2012 MUDr. Šumberová

pracovní doba:

všední dny:
So, Ne, svátek:
So, Ne, svátek:

17.00-7.00
0.00-24.00
8.00-12.00

/sh/
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Pro lepší náladu
Fanouš se udiveně vyptává Jendy:
"Proč chceš od Ježíška dvě soupravy
elektrických vláčků?"
„Chci si taky hrát, když je táta doma!"

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt
na maminku u sporáku: "Mamí, mamí,
stromeček hoří!"
"Říká se, svítí, a ne hoří," poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet:
"Mamí, mamí, záclony už také svítí!"

Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes?
Před 15 lety člověk přemýšlel: "Budou dárky,
nebudou dárky?"
Dneska přemýšlí: "Bude na dárky, nebude na dárky?"

"Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?" ptá se
v práci pan Urbánek. "Manželka chce, abych jí
pomohl s vánočním úklidem."
"Z takového důvodu vám přece nebudu dávat
volno!" rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji," oddechne si zaměstnanec. "Věděl
jsem, že je na vás spolehnutí."

"Počkej, nechoď sem!" křičí na
manželku z ložnice pan Hanák. "Já ti
ještě musím zabalit ty náušnice...!"

/sh/

Přejeme všem lidem dobré vůle na Okrouhlé
krásné prožití adventní doby s pozastavením se a
zamyšlením se nad životem, co nejpěknější prožití
Vánočních svátků a do Nového roku takový start,
aby se našim občanům splnilo vše, co si
předsevzali.
Starosta a zastupitelé obce Okrouhlá
Milí spoluobčané, byli bychom rádi, kdyby se náš zpravodaj dostal opravdu ke všem zájemcům. Pokud máte ve svém
okolí někoho, kdo se o dění v naší obci také zajímá, ale zpravodaj v tištěné podobě se k němu nedostane, využijte, prosím, naší
nabídky zasílat zpravodaj elektronickou poštou - mailové adresy nahlaste paní Mileně Tiché v č. 58 nebo na email
okrouhleckylist@seznam.cz.
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