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Motto:
„Štěstí je to jediné, co se zdvojnásobí,
když se s ním podělíš.“
Čínské přísloví

R

ok se s rokem sešel a my opět stojíme na prahu nejkrásnějších
svátků v roce. Právě v této době se snažíme všem kolem sebe
rozdávat štěstí a radost, těšit se i z maličkostí, užívat si pohodu
volných dní. K té bychom i my chtěli přispět našim adventním číslem.
O adventu jsme již v minulosti několik vět napsali, dnes tedy něco více.
Advent je dobou přípravy na Vánoce. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“, což
znamená „příchod“. Myslí se zde na příchod – narození Ježíše Krista.
První stopy slavení adventu se objevují v jižní Galii a Španělsku koncem 4.století. Vlivem
irskoskotských misionářů zde měl advent postní ráz a byl chápán jako kající příprava na druhý
příchod Kristův na konci času. Užívalo se postní fialové mešní roucho a ze mše bylo vypuštěno
Gloria. Začátky křesťanské adventní liturgie lze najít v polovině 5.století v Ravenně, v 6.století se
objevuje v Římě. Zde byla adventní doba dobou přípravy na slavení Narození Páně, dobou zklidnění
za dlouhých prosincových nocí. Papežem Řehořem Velikým (5./.6.století) byl stanoven počet
adventních nedělí na čtyři, ale nařízení se prosazovalo velmi zvolna. Ze všech starších zvyklostí
proniklo ledasco ve 12.století i do římské liturgie, kdy se advent stal začátkem liturgického roku,
který do té doby začínal až Vánocemi, a odkud se šířil po celém katolickém světě. Pravoslavná církev
ale až doposud dodržuje šestitýdenní advent, který trvá od 15.listopadu do 24.prosince, a je dobou
postní. Církevní rok u nich začíná již 1.září.
pokračování na str. 2 a 3
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Adventní doba tedy trvá čtyři neděle před Slavností narození Páně 25.12. Datum 1.adventní
neděle je pohyblivé. To je proto, že poslední, tj. 4., připadá vždy na poslední neděli
před 25.prosincem, což je hlavní vánoční svátek. A protože 25.12. je každý rok v jiném dni v týdnu,
tak i 1.adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci 24.prosince, může se
tedy stát, že poslední adventní neděle připadne na Štědrý den. V takovém roce trvá advent jen tři
týdny, i když má všechny 4 neděle. „Štědrý večer“ je „vigilií“ – tj. předvečerem hlavního svátku.
K adventnímu času dnes již neodmyslitelně patří i adventní věnec. Na počátku této tradice
bylo kolo od vozu. Hamburský pedagog a protestantský kněz Johann Hinrich Wichern chtěl udělat
radost svým žáčkům, dětem ze sirotčince, kteří se ho v předvánoční době každodenně ptaly, kdy už
budou Vánoce. Na svátek sv.Ondřeje, 30.listopadu, roku 1839 zavěsil v jídelně kolo od vozu
ozdobené 23 svíčkami – 4 bílými a 19 malými červenými. Tolik dní zbývalo do Štědrého dne. Každý
den se zapálila další červená svíčka, o nedělích pak velká bílá, a dětem tak čas do Vánoc lépe ubíhal.
Zvyk se začal rychle šířit nejdříve po německých protestantských sborech, později i do katolických,
a ustálil se počet i svící na čtyři podle počtu adventních nedělí. K nám přešel z Německa na přelomu
19. a 20.století.
Rozsvěcení svící na adventním věnci nepřímo navazuje také na židovskou tradici starou
2000 let - na slavení svátků světel zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se
rozsvěcuje postupně osm světel. Některé zdroje zase odkazují na starý germánský zvyk zapalování
uprostřed zimy ohně v zeleném kruhu, který byl symbolem slunce. Světlo - akumulace světla,
postupné zapálení většího množství svíček je výrazem rostoucího toužebného očekávání narození
Ježíše Krista, který bývá také nazýván světlo světa, ozařující plamenem lásky každého člověka. Řekl
totiž: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."
(Jan 8, 12)
Adventní věnec, jak jej známe dnes, tedy ten tradiční, ozdobený větvičkami jehličnanů, se
svíčkami a mašlemi, spojuje také několik tradic a symbolů, které pochází již z předkřesťanských dob.
Krátké dny v prosinci před "drsnými" nocemi jsou nejtmavšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků a
bílých paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly
v oknech obydlí a dvorců, měly ukázat na cestu těmto bytostem. A od těchto světel až k adventnímu
věnci, který ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká cesta.
Zelené rostliny a svíčky symbolizují život v protikladu k okolní studené zimě,
nezničitelnost, stálost ve víře a věčnost. V zimním období nosili lidé čerstvé zelené větve do svých
příbytků a vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužily přátelským lesním duchům jako útočiště.
Tvar kruhu je odnepaměti symbolem koloběhu v přírodě, ustavičné cesty slunce
i opakujících se svátků v životě člověka, později Boží věčnosti a jednoty, vzkříšení a věčného života.
Holé věnce ze slámy odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly požehnání. Proto se také obvazovaly
zlatými stuhami, znamením slunce. Věnec byl již od románských dob také vždy určen pro vítěze, v
adventu bývá vítězem s temnotou myšlen Ježíš Kristus, jehož narození je v adventu očekáváno.
Adventní věnec je také vykládán jako symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým
stranám jako jeho požehnání na každou světovou stranu.
Adventní věnce se liší v tradičních barvách i v počtu svíček. Technické provedení se může
lišit i umístěním buď na stůl, nebo zavěšením na stuhy pod strop. Jako adventní věnce (bez svíček)
jsou označovány i věnce vyvěšované na dveře nebo na zeď.
Podle křesťanské liturgie je adventní barvou fialová, barva pokání, ztišení, přípravy
na příchod Ježíše Krista, pokory a rozjímání. Třetí adventní neděli však kněz obléká roucho růžové,
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které symbolizuje naději na blížící se narození Božího Syna. Tomu by měly odpovídat i barvy svítící
na adventním věnci – 3 fialové a 1 růžová. Podle jiné tradice mají být naopak svíčky červené a zlaté,
symbol života, radosti, srdce, důstojnosti, vítězství, bohatství, štěstí, i jako připomínka Kristovy krve
prolité za spásu světa.
Další varianty adventního věnce zahrnují ještě pátou bílou svíčku ve středu věnce jako
symbol duchovní čistoty a Vánoc, často také jako Neposkvrněné Panny Marie, nebo symbol
samotného Ježíše Krista (ti, kteří přijmou Ježíše Krista jako Spasitele, se podle křesťanské
symboliky umyjí ze svých hříchů a učiní se tak bělejšími než sníh). Ta může být zapálena na Štědrý
den a Boží hod vánoční. Takové je pravděpodobně nejčastější uspořádání adventního věnce
u protestantských církví ve Velké Británii, západních zemích a USA, kde bývá tradiční barva fialová
často nahrazena barvou modrou k odlišení doby postní od adventní, i jako symbol noční oblohy,
očekávání blížícího příchodu krále na svět, nebo jako symbol vody Genesis, počátek nového
stvoření.
Je tradicí, že na adventním věnci jsou vždy svíčky zapalovány proti směru hodinových
ručiček. První adventní svíce se obvykle nazývá „svíce proroků“ na památku proroků, hlavně
Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání
příchodu Mesiáše. Na druhou neděli adventní je zapálena svíčka Janova, která obvykle reprezentuje
lásku, některé tradice ji říkají svíčka „betlémská“, která symbolizuje Kristovy jesle. Na třetí adventní
neděli Gaudete (radostná) je zapálena růžová, nebo růžově svítící barevná svíčka, obvykle se nazývá
„pastýřská“ a představuje radost. Čtvrtá, poslední, je nazývána andělská či Mariina svíčka
a představuje mír a pokoj. Je rozsvícena na čtvrtou neděli adventní. Jména svíček u adventního
svícnu mohou mít však i jiné názvy: Naděje, Mír, Přátelství a vzájemnost, Láska a 5. bílá svíčka
Kristus nebo názvy Patriarchů, Proroků, Jana Křtitele, Marie, matky Ježíšovy, a 5. svíčka Kristus,
světlo světa.
U nás mají adventní věnce zatím krátkou tradici. Větší rozšíření použití adventních věnců
bylo umožněno až po roce 1989, kdy už nebyla křesťanská symbolika zakázána. Zejména u barev
adventního věnce není česká tradice ještě zcela vyhraněná, snad proto, že křesťanské liturgie se v ČR
neúčastní velká většina obyvatel. Respekt k pravidlům symboliky adventního věnce velmi často
ustupuje do pozadí před aranžérskými touhami po neotřelosti, invenčnosti a okázalosti. Dle módních
trendů pak snadno může být libovolný počet libovolných svíček na podkladu libovolného tvaru.
Oslavy okolo adventního věnce v týdnech před Vánoci by však mohly být považovány za
šanci pro rodiny. Rodiče mohou poučit své děti o pravém smyslu adventu a Vánoc, v radostném
ovzduší blížících se vánoc předávat svým dětem své zážitky, vzpomínky, zkušenosti a věnovat jim
svůj volný čas.

Dnešní motto může být také
mottem tříkrálové sbírky, která i letos
završí vánoční čas nejen u nás v obci.
Prosíme již předem o hojný příspěvek na
dobré účely. A o Třech králích si napíšeme
zase příště.
/mmt/
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Informace z lesa
Práce v obecním lese
Obec hospodaří na lesních pozemcích o výměře cca 28 ha. Na základě zpracované a
schválené „lesní hospodářské osnovy“ se v obecním lese provádějí výchovné a těžební zásahy.
LHO je platná na dobu 10-ti let a jejím obsahem je výpis a součet lesních porostů, porostové mapy a
závazná celková těžba dřeva, která je dána ve výši 2903 m3.
Tento rok probíhaly typické činnosti spojené s údržbou a výchovou lesa, jako je obžínání
mladých nezajištěných porostů, odstraňování náletových dřevin a úklid klestu po těžbě dřeva.
Převážná část těžby, která byla plánovaná dle lesní osnovy, probíhala v lokalitě na „Klenčí“, kde ji
zajistila společnost PETRA, spol. s r.o. Z hlediska finančního využití a momentální nabídky firem
byl klest z této těžby brigádně posbírán a vyvezen na skládku k následnému poštěpkování. Ale
vlivem odstávky největšího odběratele štěpky došlo, bohužel, k neodebrání tohoto materiálu, a tak se
hledala další možná řešení. V této době, již máme domluveného odběratele, který slíbil, že klest bude
do konce roku zpracován a odvezen.
Další těžba /nahodilá/ spočívala v odstraňování stromů napadených kůrovcem, kde se
na likvidaci podíleli „staří harcovníci“, p. Jiří Jäkl a p. Alois Krejčíř. Dřevo se následně prodalo
firmě MP Lesy s.r.o.
Pro místní občany byla umožněna samovýroba ojedinělých souší, zlomců a nevhodných
náletových dřevin, která probíhala dle schváleného ceníku a pravidel.
Plochy po provedené těžbě byly letos osázeny sazenicemi smrku v počtu přes 2000 kusů a
na rozlišení hranice mezi „selskými lesy“ na Klenčí byly vysázeny sazenice buku lesního. Všechny
vysázené sazenice byly následně ošetřeny proti okusu zvěří, za což děkuji obecním zaměstnancům.
Další výsadba proběhne v jarních měsících v lokalitě „Stádliska“, kde se vyčistil lesní
pozemek, který v dřívějších dobách sloužil jako „záhumenkové“ políčko. Po ukončení zemědělské
činnosti zůstal až do dneška neosázen a následně zarostl náletovými dřevinami a maliníkem.Takže,
aby opravdu sloužil jako lesní pozemek, tak byl k tomu letos připraven a v roce 2014 bude zalesněn.
Začátkem příštího roku je plánována probírková těžba ve smrkovém porostu
nad „Výletištěm“, který byl v minulých letech výchovně zanedbán a nemohl tak dobře plnit svoji
funkci.
Samozřejmostí u veškerých prováděných těžeb dřeva je jejich schválení odborem tvorby
a ochrany životního prostředí a vyjádření odborného lesního hospodáře.
Lokality porostů a výše těžeb jsou dané „lesní hospodářskou osnovou“, která je zpracovaná
a schválená na dobu 10-ti let. Výše těžby na dané období je pro obec závazná a v žádném případě
nebyla překročena a naopak se ani zdaleka nedosahuje povolených limitů.
I v letošním roce se uskutečnil prodej vánočních stromků, které byly vybrány z probíhající
prořezávky smrkových porostů v našem lese a byly tímto způsobem smysluplně zužitkovány.
P.S.: Probíhající těžbu dřeva v lokalitě na „Klenčí“ a skládku nad Pazdernou neprovádí obec,
ale Lesy ČR.
Tímto chci ubezpečit naše občany, že neprobíhá drancování obecního lesa, ve kterém se
snažíme rozumně hospodařit.
/Pavel Chlup/
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Výsadba starých a krajových odrůd ovocných stromů ve Svarkově
V posledním listopadovém týdnu byla ve Svarkově provedena výsadba ovocných stromků.
Jednalo se o staré a odolné odrůdy, které byly zakoupeny u šlechtitele p. Bočka, jež se pěstování a
propagaci intenzivně věnuje, o čemž svědčí jeho následující vyznání :
„Rozměr pěstování starých odrůd souvisí s jejich významem společenským a historickým,
představují vlastně jakési kulturní dědictví, kterého bychom si rozhodně měli vážit. Jsou produktem
přírody a člověka, kterému stálo za to je pěstovat třeba i několik století. Určitě věděl proč. Měli
bychom k nim mít úctu, k odrůdám jako takovým a ke starým stromům. Kapitola sama o sobě je pak
pohled na ovocné stromy jako významné složky zeleně v naší krajině.“
Tímto děkuji partě okrouhleckých hasičů, kteří se této výsadby zhostili, a kterou jsme
štamprličkou náležitě zapili!
Na příští rok máme vytipovány další lokality, kde se s výsadbou či obnovením ovocných
alejí bude pokračovat.

Zalesnění nevyužité zemědělské půdy
V příštím roce bude zahájeno zalesnění nevyužívané plochy ve Svarkově směrem
ke „Střelnici“, která se v dřívějších dobách využívala jako „záhumenky“. Dnes je tento prostor
zarostlý náletovými dřevinami, které připravily půdu pro zalesnění a budou během vegetačního
klidu odstraněny. Po vypracování projektu odborným lesním hospodářem bude provedeno
vybudování oplocenky a osázení plochy, kde předpokladem je smíšený bukojedlový nebo listnatý
les. To však vyplyne z projektu zalesnění a z jednání s lesním hospodářem.
/Pavel Chlup/
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Starostův sloupek
Zhodnocení dosavadní práce v roce 2013
Jsou před námi vánoční svátky a konec roku 2013. Chtěl bych provést krátké
zhodnocení, co se nám, zastupitelům, v letošním roce podařilo.
Z těch hlavních událostí bych rád jmenoval dokončení velké akce Dyje II,
tj. svedení splaškových vod do čistírny odpadních vod pod Hrádkovem a následné úpravy
místních komunikací ve Familiích a směrem na Melkov. Zde se podstatně zlepšila kvalita
života občanů. Byla dokončena výstavba inženýrských sítí v lokalitě Melkov I, zahájena
výstavba nových rodinných domků a dále rekonstrukce chodníků podél hlavní komunikace.
Konečně se nám podařilo dořešit majetkové záležitosti pro trasování nového
přivaděče vody z Vratíkova a tím se mohly naplno rozběhnout práce na projektu. Ke konci
se také chýlí projekční a povolovací práce ve věci rozdělení obce do dvou tlakových pásem
a tím bude zabezpečen dostatečný tlak vody v horní části obce. Zahájili jsme naplno
i projekční práce ve spolupráci s vlastníky dotčených nemovitostí na místní komunikaci
Kuželovi – Tlamkovi, která je v nejhorším stavu v naší obci. Rovněž jsme dokončili
projekci na rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště a po získání dotačních financí se
rozběhnou práce.
I v letošním roce jsme velkou pozornost věnovali pořádku v obci, která je
zabezpečována prostřednictvím veřejnoprospěšných prací, ať už se jedná o sečení trávy
či úklid sněhu, péči jsme také věnovali našim obecním lesům. Kromě plánované těžby bylo
vysazeno téměř 2500 nových stromků a byly připraveny plochy pro další lesní výsadbu.
Upravili jsme venkovní dětské hřiště v MŠ a zrekonstruovali Boží muka na výjezdu z obce
směrem na Benešov.
Pokračovali jsme také v tradici besed a tematických zájezdů pro seniory,
pohádkového lesa a mikulášského rozsvěcování vánočního stromu pro nejmenší. Nedílnou
součástí kulturního života v obci jsou již zájezdy do divadla, vánoční koncerty či divadelní
ochotnická představení v našem kulturním domě. Také sportovní akce mají již natrvalo
místo v kalendáři a každým rokem se zde sejde větší počet účastníků i diváků.
Koncem roku jsme byli opět kontrolováni krajským úřadem JmKr a finanční audit
účetnictví byl v pořádku.
Poděkování starosty
Chtěl bych poděkovat touto cestou předsedkyni Sboru pro občanské záležitosti
paní Jaroslavě Kovářové a všem jejím členům za jejich dosavadní práci pro naše seniory
i pro naše nejmenší při vítání nových občánků.

Přeji všem lidem dobré vůle na Okrouhlé krásné prožití adventní
doby s pozastavením se a zamyšlením se nad životem a co nejpěknější prožití
Vánočních svátků. Do Nového roku takový start, aby se našim občanům
splnilo vše, co si předsevzali.
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Přehled akcí u nás
22.12.

24.12.
25.12.
28.12.
29.12.
3.-10.1.2014
1. 3.2014
3. 3.2014
15. 3.2014

Vánoční koledování s Benešovskou „12“ u Pohostinství Boby - v 16 hod. Přijďte
se naladit vánoční atmosférou, přineste na ochutnání své vánoční cukroví, teplé
nápoje a texty koled budou připraveny.
Betlémské světlo - v dopoledních hodinách bude skupinka dětí roznášet Betlémské
světlo po obci
vystoupení dětí s pásmem koled po mši svaté v kostele na Benešově
(cca v 10,45hod)
Vánoční turnaj ve stolním tenise - kategorie Top (registrovaní + přespolní) a místní
neregistrovaní, ženy a žáci - od 13h
Předsilvestrovský fotbalový zápas
Tříkrálová sbírka v obci
Ostatkový průvod masek po obci
Pochovávání basy v KD
dvě divadelní představení v našem kulturním domě - odpolední pohádka
pro nejmenší děti a večerní nejen pro dospělé - pásmo kabaretních skečí
maďarského spisovatele Frigyese Karinthyho „Bílý králík“. Vystoupí ochotnický
soubor z Brna (stejně jako v letošním roce) z Divadelního studia Dialog
(www.dsdialog.org), pohádka bude z repertoáru jejich spřáteleného divadélka
"Divadlo na stromě" (v obou by měl účinkovat okrouhlecký ochotník).
/mmt/

Plesová sezóna
Okrouhlá:
4.1.2014 - Hasičský ples
25.1.2014 - Ples fotbalistů (nebo 1.2.2014 - bude upřesněno)
22.2.2014 - Maškarní valentinský ples MŠ
Benešov:
18.1.2014 - Myslivecký ples
1.2.2014 - Ples cyklistického oddílu Moravec
8.2.2014 - Hasičský ples
22.2.2014 - Sousedský bál
1.3.2014 - Maškarní ples
2.3.2014 - Dětský maškarní karneval
Kořenec:
1.2.2014 - Obecní bál s předtančením (hudba DUO Pohoda, 20 hod)
15.2.2014 - Kořenecký bál s pochováním basy (vystoupí soubor Kořeňák, 20 hod)
Okrouhlecký list VS/2013
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Akce v okolí
 12.12.2013-15.1.2014 - Vánoce v muzeu - Příběhy rukou (výstava fotografií) a výstava
vánočních cukrářských formiček - Muzeum Boskovicka na Hradní ul., otevřeno i 27.-30.12.2013
13-17hod, v běžné dny ÚT-PÁ 9-17hod, SO-NE 13-17hod
 20.-26.12. - Vánoční výstava pohyblivých betlémů v Arboretu Borotín - Tradiční
vánoční výstava. Otevřeno: 9-11 a 14-16hod
 21.12. v 18hod - Adventní koncert Benešovské „12“ v sokolovně Benešov (vstupné 50,-Kč)
 22.12. v 15hod - 4. Adventní koncert v Pilastrovém sále Zámku Kunštát, vystoupí
Antonín Mühlhansel, vstupné dobrovolné
 24.12. v 11-12hod - Polévka pro chudé i bohaté, pro smutné i veselé, pro všechny, kteří ví, že
láska k bližnímu není jen prázdná fráze. Tradiční charitativní akce u boskovického vánočního
stromu na náměstí ; v 12-13hod u vánočního stromu v Letovicích
 24.12. v 16hod - Zpívání u vánočního stromu na Kořenci
 25.12. - Vánoční prohlídka zámku Lysice
 26.12. - Štěpánská zábava na Benešově
 26.-28.12. - Kostýmované vánoční prohlídky zámku Boskovice, vystoupí šermířská a
divadelní skupina Gonfanon, začátky prohlídek v 16, 17, 18 a 19hod, rezervace nutná
na tel.č. 516452241, 516454418 nebo na info@zamekboskovice.cz
 29.12. v 15hod - Vánoční koncert v kapli na Kořenci
 31.12. v 17hod - Silvestr v Letním kině v Boskovicích - tradiční rozloučení s letošním rokem
v kouzelném prostředí s pásmem pohádek pro děti a slavnostním ohňostrojem
(vstupné dobrovolné)
 31.12. - Silvestr v Zámeckém skleníku - hraje skupina Třetí zuby (vstupné: 350 Kč,
předprodej v Městském informačním středisku, Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77)
 31.12. - Vánoční prohlídka zámku Lysice (info na www.zameklysice.cz nebo na tel.č.
516488677)
 5.1.2014 v 19hod - Slavnostní novoroční koncert s Moravským klavírním triem, opernímy
hosty i přípitkem
 12.1.2014 v 15hod - Tříkrálový koncert pěveckých sborů v kostele sv. Pokopa, Letovice
 16.1.2014 v 19hod - „Mafie a city“ - divadelní představení v Zámeckém skleníku, hrají: Josef
Laufer, Lukáš Langmajer, Veronika Nová a Karel Zima, režie: I. Vyskočil (vstupné 250 Kč)
 19. 1.2014 v 15hod - „Nosáčkova dobrodružství“ - divadelní představení pro děti v Zámeckém
skleníku. Pohádka je určena dětem 3 - 9 let, vstupné: na místě 80 Kč/190 Kč rodinné (3 - 5 osob),
v předprodeji 70 Kč /160 Kč.

 Malá galerie obrazů akademického malíře Františka Řehořka v Muzeu na Kořenci je na
požádání u správce muzea Pavla Fabiánka, tel. 739267475, nebo na OÚ, tel. 516467225,
606481401, přístupna samostatně v průběhu celého roku. Na výstavě je zapůjčen i autorův velký
obraz z našeho KD.
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Bruslení na zimním stadionu:
Běžně: PO,PÁ 9-15,30hod ÚT,ČT 9-14hod ST 9-16hod SO 12,30-13,45hod NE 14-15,30hod
O vánočních prázdninách dle rozpisu na www.sluzbyboskovice.cz
Pokračovací taneční pro dospělé
3 nedělní lekce: 12., 19. a 26. 1.2014, vždy v 17.30 - 19.30hod v Zámeckém skleníku.
Vyučují manželé Lada a Radek Pernicovi, zkušení lektoři tance a společenské výchovy. Přihlášky a
informace žádejte v odpoledních hodinách v kanceláři KZMB Kpt. Jaroše 15 u paní Evy
Václavíkové, tel. 730 182 330, cena 450 Kč.
/mmt/

K 1.1.2014 zahajuje u nás v obci činnost MVDr. Pavel Kejík s veterinární praxí pro malá a
velká zvířata, který provádí následující úkony:
- Základní diagnostika ( ranná diagnostika březosti zvířat)
- Drobné chirurgické zákroky
- Kastrace
- Očkování
- Odčervení
Kontakty jsou uvedeny na informační tabuli obecního úřadu, v restauraci BOBY a na našich
webových stránkách.
/bš/

Z dění v ZŠ Benešov
Zápis dětí do 1.třídy na ZŠ Benešov
proběhne ve čtvrtek 16.1.2014 v době od 9hod do 15,30hod. Rodný list dítěte s sebou.
Letošní školní zápis nových prvňáčků bude motivován pohádkovými příběhy. Paní učitelky
budou prověřovat znalosti a dovednosti malých předškoláků (jméno a příjmení své a svých rodičů;
bydliště; kresba postavy; písnička/básnička; prostorová orientace – před, za, nahoře, dole, větší,
menší; numerace čísel do 10; popis obrázku; manipulativní činnosti – navlékání korálků, kostky;
geometrické tvary – čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník). Rodičům bude umožněno prohlédnout si
třídy, ve kterých jejich děti stráví první roky školní docházky.
Benešovská škola nabízí výuku anglického jazyka již od 1. ročníku. Děti mají také možnost
navštěvovat velký počet zájmových kroužků: mezinárodní projekt, angličtina kolem nás, kroužek
mladých zdravotníků, dramatický kroužek, dyslektický kroužek, tvořivá dílna, příprava na přijímací
zkoušky, zpracování digitální fotografie.
Během celého roku nabízí dětem možnost kulturního vyžití, jezdí na výlety, navštěvují
výchovně-vzdělávací pořady, účastní se různých soutěží. Ve školní družině, která se nachází
v bočním křídle naší školy, se dětem věnuje paní vychovatelka, která jim zpříjemní odpolední chvíle
strávené mimo vyučování.
Mgr. Leona Koledová
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Pro lepší náladu
Vánoční úklid
Když manželka zařve, tak
začnou uklízet i děti u sousedů.
Prskavky
Nebudete věřit, co se mi
stalo na silvestra - v komoře
u kotle jsem našel takový
obrovský prskavky, tak jsem
je vzal dětem, ale nějak se mi
je nedařilo zapálit, tak jsem
je asi 5 minut pálil do ruda
nad sporákem, než mi došlo,
že jsem si tam dal před půl
rokem vysušit svařovací
elektrody...

Nové auto
Šéf přijede do práce v novém autě.
Zaměstnanec je ohromený a snaží se: Šéfe, to je ale úžasné auto.
Šéf nato: No, když budete tvrdě a soustředěně pracovat, plnit
plány a pracovat přesčas, tak si za rok koupím ještě lepší....
Zloděj
Neuvěřitelný, jak to může někdo udělat takhle před
Vánocemi????!!! Přijdu domů z práce a všechna okna otevřená a
uvnitř nic!! Všechno pryč! Já to nechápu, to v sobě nemají lidé
ani trošku svědomí? Takhle před Vánocemi? Všechno je pryč!!!!
Jsem nešťastný a čekám na policii. Snad to vyřeší a zjistí kdo
to byl, pořád tomu nemůžu uvěřit!!! Co to teď bude za svátky?
Snad přijdou na to, kdo vyžral můj adventní kalendář!!!

Počasí
Víte co v tomhle počasí nejčastěji drží chlap v ruce?
Ruční brzdu!

Nechápe
Moje holka nechala na ledničce vkaz: "Nefunguje to. Už to nevydržím. Jdu bydlet k matce".
Otevřel jsem ledničku. Světlo svítilo. Pivo bylo studené...
O čem to sakra mluvila?...

/sh/

Krásné prožití vánočních svátků
a v roce 2014 hodně zdraví, štěstí,
pohody a osobních úspěchů přejí
Starosta a zastupitelé obce Okrouhlá

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