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„Dejte a bude vám dáno, pøejte a bude vám pøáno.“
Bible

Pomalu pøichází èas zimního klidu, za dveømi je advent a blíží se doba
vánoèní. Posledních pár týdnu letošního roku vám chceme zpøíjemnit i adventním
èíslem našeho zpravodaje. Vìøíme, že se nám alespoò èásteènì podaøilo zabydlet se
ve vašich domácnostech a informace, které vám pravidelnì pøinášíme, oceníte a
využijete. V tomto èísle na Vás opìt èekají pravidelné rubriky, hlavnì informace o
dìní v obci, ale také malé pøipomenutí nastávajícího èasu v lidových tradicích.!
Advent a doba vánoèní
Advent má poèátky již v dobì Karla Velikého ve starovìkém Øímì, kdy církev stanovila
dobu jeho trvání na 4 týdny – týdny oèekávání narození pøedpovìzeného Vykupitele Ježíše Krista – z
lat. advenire = pøicházet. Polní práce byly v tuto domu již u konce, skonèil i èas posledních zábav a
nastává doba pøípravy na oslavu Vánoc. Koøeny dnešních Vánoc jsou již v pohanských oslavách
zimního slunovratu a slavily se po celém svìtì. Ve 3. století se oslavy ustálily na 25.12. jako den
zrození nepøemožitelného slunce. Jako den narození Ježíše se slaví asi od poloviny 4. století, kdy se
spojilo více svátkù z rùzných èástí køesanského svìta.
V prùbìhu let se spojily pohanské a køesanské zvyky, o jejichž pùvodu toho dnes víme jen
velice málo. Nic nám ale nebrání si tyto lidové obyèeje pøipomenout, jejich dodržováním trávit èas
po setmìní v kruhu rodiny a èekání na Ježíška si tak zajímavì ukrátit. Proto Vám pøinášíme alespoò
støípek z nich pro inspiraci.
Staré adventní a vánoèní symboly, svátky a zvyky
Advent vìští již svátky sv. Martina a sv. Kateøiny, prvním
adventním je svátek sv. Ondøeje – jeho noci byla odedávna pøipisována
èarovná moc, patøila hlavnì tìm, kteøí se chtìli nìco bližšího dozvìdìt o své
budoucnosti. Jako patron nevìst pomáhal svobodným dívkám pøièarovat
ženicha.
Adventní vìnec – je spíše anglosaská tradice 19. století, ale zabydlela se i u
nás. Vyjadøuje touhu èlovìka po svìtle, kterého v této dobì ubývá. Tvar
kruhu symbolizuje nekoneèno, cyklus života, jednotu spoleèenství lidí a
Boha; èerstvé zelené chvojí zase životní sílu a vìèný život pøislíbený vìøícím
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od Ježíše Krista. Barvou adventu je FIALOVÁ (postní), proto i svíce èi stuhy by mìly mít tuto barvu.
Ètyøi svíce znaèí 4 týdny a každou adventní nedìli se rozsvìcuje o jednu více. Plamen svíèek
symbolizuje Krista jako svìtlo ozaøující plamenem lásky každého èlovìka.
Sv. Barbora bývá považována za patronku horníkù, kováøù, pokrývaèù èi kameníkù, ale
hlavnì o ní platilo, že je patronkou šastné smrti. Dnes je spojen s øezáním vìtví z ovocných stromù –
barborek. Mají se øezat ze stromu nejménì 10let starého a v okamžiku, kdy se obzoru dotkne první
sluneèní paprsek. Svobodným dívkám slibovaly brzké vdavky.
Sv. Mikuláš – pøichází za dìtmi v doprovodu andìla a èerta (døíve i sv.Barbory) v pøedveèer
svého svátku, hodným dìtem nadìluje pamlsky, zlobivým pøidá uhlí.
Adventní kalendáø – od poloviny 19.století si v protestantských oblastech zkracovali èekání na
vánoce malováním èárek èi obrázkù za každý den, zapalováním 24 svíèek pøipevnìných na kalendáøi
apod. Již poèátkem 20.stol. byly obrázky opatøeny dvíøky a pozdìji i naplnìny drobnými pamlsky,
tak jak ho známe i dnes.
Svátek sv. Lucie – býval ženským svátkem. Prùvod Lucek obcházel vesnice a trestal
neposlušné pøadleny (v ten se nesmìlo pøíst). Dnes je jedním z nejvìtších svátkù v Itálii(domovinì
svìtice) a ve Švédsku.
Jmelí – podle legendy bylo pùvodnì stromem, ze kterého Josef vyøezal Ježíšovi kolébku, po
33 letech jej Øímané porazili na Ježíšùv køíž. Strom se hanbou seschl do malých keøíkù a pøemìnil se
v rostlinu zahrnující lidi kolem sebe dobrem (stejnì jako vìøící jsou živi z Kristova tìla, i jmelí žije ze
živin jiných stromù). Vždy mu byla pøipisována zázraèná moc a ani dnes v domácnostech nesmí
chybìt. Domovy chránilo pøed ohnìm, uhranutím, blesky a zlými duchy, ale dovedlo i pøivolat a
udržet spojení mezi dvìma osobami, potažmo spokojenost celé rodiny. Èím více bílých bobulek je na
vìtvièce, tím vìtší štìstí mùže èlovìk v novém roce oèekávat. Vìtší moc má jmelí darované a u stropu
má zùstat do dalších Vánoc. Má také výrazné léèivé úèinky – snižuje krevní tlak a rozšiøuje cévy,
pøestože nìkteré èásti jsou jedovaté.
Štìdrý den – poslední den adventu, vyjadøuje podìkování Bohu za nejcennìjší dar, který
dal lidstvu v podobì svého syna. I tento den míval magický pøídech. Peèivo ve tvaru zvíøat se
zavìšovalo na dveøe, provádìla se øada zvykù – rybí šupiny pod talíøem, lití olova, pouštìní lodièek,
krájení jablka, házení støevícem,…
Dávání dárkù patøí k nejmladším zvykùm a døíve obdarovávali jen bohatí chudé, sedláci
svou èeleï, mistøi tovaryše,…pozdìji i pøíbuzní sebe navzájem, rodièe dìti. I dárky mìly magickou
moc – èervená jablíèka nosila zdraví, sílu a dlouhá léta, oøechy moudrost a zralost, perníèky radost,
drobné ozdoby štìstí a bohatství. Dìti od 12let dostávali každým rokem støíbrnou èi zlatou minci,
dospìlí si nadìlovali láhev vína èi kandované ovoce pro sladký život. Èervená látka se zlatou nití
zaruèovala vitalitu, dostatek lásky i rodinného tepla. A nezapomínalo se ani na zvíøata – krávy dostali
kaši, vìtvièku routy a 3 jeèné klasy, aby hodnì dojily a byly zdravé, oøechy zaruèily sluneènì žlutou
barvu jejich másla. Kùò poveèeøel osolený chléb, aby byl výkonný, slepice pšenici s jeèmenem a
hrachem, aby snášely velká vejce s krásnì žlutými žloutky, kozám patøilo jablko, po nìmž dojily celý
rok mléko sladké jako med. Kohout, pes a houser dostali èesnek, aby byli odvážní a dobøe hlídali.
Zbytky veèeøe se zakopávaly kolem ovocných stromù, aby v dalším roce zase dobøe plodily.
Betlém – první mìl již sv. František z Assisi poèátkem 13.století, rozšíøily se ale až v
polovinì 16.století. Nejdøíve byly aranžovány z živých postav v kostelech, aby pøilákaly vìøící,
pozdìji se rozšíøily do všech domácností a vyrábìly se z nejrùznìjších materiálù – døeva, papíru,
vosku, tìsta, hlíny, kukuøièného šustí,…Do poloviny 19.století plnily jeslièky roli sváteèní vánoèní
výzdoby, než k nám dorazil z Nìmecka a Francie zvyk zdobení stromeèku.
Vánoèní stromeèek – základ položili již pohané ve starovìku poøádáním veselic u stále
zelených stromù ozdobených svìtlem, ovocem a pamlsky. V 6.století napomáhaly osvìtlené stromy
pøi rozšiøování køesanství mezi pohany. Vánoèní strom mìl pravdìpodobnì pøipomínat rajský
strom, z nìhož Adam s Evou utrhli zakázané ovoce (zavìšené ozdoby), a pozdìji byl na nìm
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ukøižován Ježíš Kristus jako nový Adam zrozený z nové Evy – Panny Marie. Jako symbol pøi
oslavách vánoèních svátkù se poprvé objevil v 16.století v Nìmecku, nejdøíve v protestantských a
pozdìji i v køesanských rodinách. Poèátkem 19.století tuto tradici nìmeètí vojáci rozšíøili i do
Francie, Rakouska,…První vánoèní stromek u nás vystrojil v r.1812 režisér Stavovského divadla pro
své hosty, v domácnostech se zabydlel až v r.1843, a nejdøíve se zavìšoval ke stropu špièkou dolù. Po
1.sv.válce se i u nás rozšíøil zvyk stavìt rozsvícené vánoèní stromy také na veøejných prostranstvích
(1925 v Plzni).
Koledy – pùvodnì se køesanské koledy vázaly k Novému roku (slovo koleda vzniklo z lat.
slova calendae = první den v mìsíci, poèátek roku), pozdìji se pøednášely na sv.Štìpána. Zprvu
koledovali univerzitní studenti s rektorem školy po domech, pak žáci mìstských škol a nakonec
venkovská chasa.
Pranostiky
Když v první adventní nedìli nastane daleko široko krutá zima, potrvá 4 nedìle.
Je-li první adventní týden mrazivo, bude zima 18 nedìl trvati.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
Vánoce na ledì – Velikonoce na blátì.
Lepší Vánoce tøeskuté, nežli tekuté.
Na Adama a Evu èekejte oblevu.
Když na Štìdrý veèer snìží, na pytle se chmel tìží.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Když bude Boží hod v pátek – èeká nás horké léto a krásný podzim.
Když sv. Štìpán vyfouká bláto, bude pìkné jaro nato.
Jestli na Štìpána vìtry uhodí, pøíští rok se všechno špatnì urodí.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Co pøináší štìstí
Veèer pøed Štìdrým dnem si dejte pod polštáø oøech a ráno ho ještì v posteli rozlousknìte a snìzte.
Po celý rok vás nenavštíví blechy, štìnice a jiní nepøátelé postelí.
Vykoupejte se ve strouze – pøinese vám to zdraví.
Do studánky vhoïte jablko a oøech – bude v ní dobrá voda.
U stolu by vás mìl být sudý poèet. Chystá se o jeden talíø navíc pro náhodného hosta. Pod talíø se
schová zlatý penízek nebo šupinky z kapra, aby se vás držely peníze. Od stolu nikdo nesmí vstát, do
roka by zemøel. Pokrmù na stole má být devatero – 9 symbolizuje úplnost a toto èíslo vyvolává
zázraky.
Štìstí pøinese i seno pod stolem – pøipomíná narození Ježíška v betlémském chlévì.
Nohy stolu sepnìte øetìzem, vytrvá vaše rodinná soudržnost.
Pod bílý ubrus, který musí vydržet až do Štìpána, dejte semena všech plodin, která chcete pìstovat.
Pak je pøidejte k ostatnímu osivu a dobrou úrodu máte zajištìnou
Když na Boží hod vystøelíte z pušky smìrem na Mìsíc.
Èerstvý chléb upeèený 25.12 a èerstvá vejce snesená 25.12. – mají kouzelnou moc.
Co pøináší smùlu
O Štìdrém dnu nezametejte, nemelte obilí, nemalujte, nevylévejte vodu na dvùr, nevynášejte popel,
nevstávejte prudce od stolu, nic si nepùjèujte, neobchodujte, nekýchejte – to vše pøivolává neštìstí èi
smrt.
Pøed pùlnoèní mší se nesmí šít a plést – myši by dílo znièily.
Na štìdrý den se nesmí èistit chlévy a stáje – dobytek by kulhal.
Nesmí se prát – neštìstí a smùla do domu.
/mmt/
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Informace z obecního úøadu
Úøední hodiny:
støeda, pátek
18.00 - 20.00 hodin
Veøejné zasedání zastupitelstva
V pondìlí 21.12.2009 v 18-00 se bude konat veøejné zasedání zastupitelstva obce. Na
programu jednání budou, mimo stálých bodù, pøedevším schválení rozpoètu na pøíští rok,
schvalování obecní vyhlášky na svoz komunálního odpadu pro rok 2010 - vzhledem ke stále se
zvyšujícím doplatkùm obce za svoz komunálního odpadu v posledních letech, bude poplatek pro
pøíští rok pravdìpodobnì navýšen. Dále pak další informace o èinnosti za uplynulé období. Ucelený
program bude vyvìšen na vývìskách OÚ.
Jsou zváni všichni, kdo mají zájem o dìní v naší obci.
/sh/
Zmìna územního plánu obce Okrouhlá è. 2
Stále je možné vznášet pøipomínky pro druhou zmìnu územního plánu a to na obecním
úøadì bìhem úøedních hodin.
/sh/
Tøídìní odpadu
Tetrapaky – jak jste již byli informovaní v minulém vydání našeho listu, chtìli bychom
zavést v obci i sbìr papírových kartonù od nápojù. Samostatný kontejner a jeho pravidelný odvoz by
v souèasné dobì byl finanènì nároèný, proto prozatím bude sbìr praktikován „pytlovým“ zpùsobem,
tzn. v urèený den v týdnu (pravdìpodobnì každá sudá Støeda - den po odvozu popelnic) budou
sváženy pytle, tašky, sáèky,… s vytøídìnými tetrapaky od vašeho domu - necháte pøede dveømi, a
vìtší množství pak bude jednorázovì odvezeno z obce. Kartony je potøeba vypláchnout a stlaèit,
víèka mùžete ponechat nebo vhodit do kontejneru s plasty!
Vìtší kusy polystyrenu, které v kontejneru na plasty zabírají zbyteènì moc místa a položený
vedle mùže odletìt, bude možno odevzdat ve sbìrnì surovin 1x každý mìsíc - v pytlích rozlámaný na
menší kousky.
K upøesnìní dojde místním rozhlasem.
/mmt/
Zmìna vlakových jízdních øádù
Od 13.12. budou platit nové jízdní øády ÈD, v souèasné dobì jsou na internetových
stránkách (www.boskovice.cz nebo www.idsjmk.cz) nebo k dostání v knižní podobì na vlakových
nádraží.
/mmt/
Zákaz návštìv v nemocnici Boskovice
Jak jste již byli informováni rozhlasem, od ètvrtka 26.11. až do
odvolání platí zákaz návštìv na lùžkových oddìleních Nemocnice Boskovice.
/mmt/
Okrouhlecký list adv/2009

www.okrouhla.cz

okrouhleckylist@seznam.cz

4

Informace z obecního úøadu
Dnes také otiskujeme dopis, který jsme dostali do naší e-mailové schránky okrouleckylist@seznam.cz.
Vážená redakce.
Na stránkách obce jsem si prohlédla krásné fotografie zahrádek v Okrouhlé. Doufám, že soutìž bude
motivací pro všechny ostatní i v pøíštím roce a Okrouhlá bude ještì krásnìjší, než byla letos. A stejnì tak doufám,
že se do soutìže zapojí i obec Okrouhlá, jejíž zanedbané obecní pozemky v centrální èásti obce jsou už nìkolik let
ostudou. Bohužel je to právì tato èást obce, kterou projíždìjící návštìvník, kterým bývám v létì i já, vidí. I když i u
tamních obyvatel je zøejmá snaha mít okolí domu upravené, vzrostlá tráva nebo poletující seno z obecního
pozemku spolehlivì každou snahu znièí. Upøímnì doufám, že se nad mou pøipomínkou alespoò nìkteøí èlenové
zastupitelstva zamyslí a pokusí se zjednat nápravu. Èasto se argumentuje nedostatkem finanèních prostøedkù,
ale kde tedy berou finanèní prostøedky sousední obce stejné velikosti? Nebo jsou snad priority v jiných èástech
obce a ta hlavní, kde bydlí starousedlíci, se nechává chátrat?
Pøeji Vám hodnì úspìchù pøi další práci pro obec. B.I.
Dìkujeme paní B.I. za její pøíspìvek a názor. Soutìž „Rozkvetlá Okrouhlá” opravdu našla mezi
našimi spoluobèany velice šikovné zahrádkáøe a jsme si jistí, že svým umem pøispìli ke zkrášlení naší obce.
Nemyslíme si však, že je to s úpravou obecních pozemkù až zas tak špatné. Samozøejmì, vždy to jde lépe, a i my
se snažíme tuto èinnost nezanedbávat. Na pøíští rok jsou plánovány napø. výsadba pøed opravenou mateøskou
školkou a u obchodu Jednoty. Rádi bychom také s vaší pomocí upravili vìtší zelené plochy po celé obci. Mùžete
být nápomocni svými podnìty a nápady èi vlastním pøispìním . Dejte nám vìdìt na naši mailovou adresu nebo
p.M.Tiché.
/sh/

Informace z kultury a sportu
Plán akcí na následující období
3.12.2009 - od 15h se v MŠ koná Mikulášská besídka s nadílkou
3.12.2009 - v odpoledních hodinách na OÚ probìhne ukázka výroby a prodej výrobkù
ze slámy a ukázka výroby a prodej kartáèù a košat
5.12.2009 - Mikulášský bìh - 2. závod Brnìnského bìžeckého poháru 2009/10
Prezentace bude probíhat od 8,00 v Kulturním domì, startovné 40,-/os. (mimo nejmladší
kategorii). Tra je vedena po polních a lesních cestách, délka malého okruhu je cca 500 m. První
skupina – žáci a žákynì do 10 let – vybìhne na tra v 8,40, další od 9,00 vždy po 10 min. Asi v 9,50
probìhne vyhlášení výsledkù žákovských kategorií, nejmladší budou ocenìni všichni. Od 10,15
pobìží 4300 m dorostenecké, juniorské a ženské kategorie, od 11h 8300 m mužské kategorie.
Vyhlášení jejich výsledkù probìhne asi v 12,30h.

6.12.2009 - v 17h probìhne slavnostní rozsvícení stromu u zvonice. Zveme všechny
dìti
11.12.2009 - od 20h bude v Pohostinství Boby hrát k tanci a poslechu nová kapela
Horalka ´09 – vstup zdarma, uvítací koncert na zaèátku jejich vystupování
12.12.2009 - Taneèní zábava v KD - hraje skupina Tamdem
prosinec 2009 - Vánoèní turnaj ve stolním tenise
prosinec 2009 - pøedsilvestrovské fotbalové utkání svobodní-ženatí
zima 2009/2010 - pokud bude pøíznivé zimní poèasí - bruslení na horním høišti
/mmt/
Okrouhlecké eso
Dne 14.11. probìhl již tradièní turnaj v mariáši „Okrouhlecké eso“ – z 57 zúèastnìných se
na krásném 2. místì umístnil náš spoluobèan p. Alois Èížek. Gratulujeme!
/mmt/
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Informace “od hasièù”
Hasièi radí - Topidla a komíny – na co by se nemìlo zapomenout….!!!!
S pøíchodem topné sezóny je nutné mít na pamìti, že spousta požárù souvisí právì se
špatnou údržbou komínù a topných tìles. Také pøi využívání topidel si èasto mnozí poèínají
neopatrnì. Jednou z èastých pøíèin vzniku požáru je i umístìní hoølavých látek pøíliš blízko topidel.
Pøinášíme Vám nìkolik rad, na co by se nemìlo pøi topení zapomenout:

f
Pravidelnì èistit komín a kontrolovat jeho technický stav. Aèkoliv je možno si teoreticky
komíny èistit svépomocí, je lepší spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti by mìli provést revizi
komínu i v pøípadì, že se chystáte ke komínu pøipojit jakýkoliv spotøebiè, nebo hodláte zmìnit druh
paliva.
f
Komíny a kouøovody s pøipojenými tepelnými spotøebièi se musí udržovat v øádném stavebnì
technickém stavu. Dbejte na øádné zaústìní kouøovodu do komína, dodržujte návody a technické
podmínky stanovené výrobcem tepelných spotøebièù.
f
Hoølavé látky by na pùdách mìly být vzdáleny od komínového tìlesa minimálnì 1 metr – riziko
zvyšují zejména textil a seno!
f
Za nezávadný stav komínù nese odpovìdnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.
f
Vždy je tøeba dodržovat zásadu bezpeèné vzdálenosti topidla od dalších pøedmìtù v místnosti,
stavebních konstrukcí a podlahových krytin.Podrobnosti lze nalézt v pøíloze vyhlášky è.23/2008Sb..
Jakékoliv hoølavé látky a pøedmìty, které se mohou vznítit, by se mìly skladovat pokud možno co
nejdále od topidel. V žádném pøípadì se na topné èi ohøevné plochy nesmí odkládat jakékoliv hoølavé
pøedmìty. Pozor zejména na barvy a laky!
f
Topné tìleso na pevná paliva by se mìlo zabezpeèit ochrannou (nehoølavou) podložkou pod
topidlem
f
Uživatelé plynového systému vytápìní by mìli respektovat lhùty revizí plynových zaøízení a
spotøebièù (zpravidla jednou za 3 roky) a pravidelnì kontrolovat, zda spotøebièe správnì fungují.
Nebezpeèí hrozí zejména u otevøených spotøebièù, kde pøi samovolném uvolòování plynu mùže dojít
k otravì. Uživatelé plynového kotle musí minimálnì jednou roènì zajistit kontrolu celého
spalovacího procesu, èistotu hoøákù, atd., poèínaje funkcí pojistkového ventilu a termostatem konèe.
f
Topidla potøebují pro svou správnou funkci dostateèný pøívod vzduchu. U nìkterých topidel
(napø. karmy) hrozí v pøípadì nedostateèného odvìtrávání otrava oxidem uhelnatým, který je bez
zápachu a velmi jedovatý.
f
Každé topidlo a komín je konstruován na urèitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat.
f
Kamna na pevná paliva nesmíme nikdy zapalovat pomocí vysoce hoølavých kapalin (napø.
benzínu), vždy hrozí vznícení hoølavých par a vážná zranìní.
f
Pro topení se nesmí používat nic, co do kamen nepatøí – napø. biologický èi jiný odpad (sláma,
plastové láhve, apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické dùsledky, ale zvyšuje se i riziko
poškození kotle, kamen, kouøovodu nebo komína, èímž roste nebezpeèí vzniku požáru.
Pravidelné prohlídky komínù a kouøovodù nìkolikrát do roka organizuje obecní úøad. O
tìchto termínech jste vždy informováni prostøednictvím obecního rozhlasu a našeho listu. Taktéž se
o tìchto prohlídkách mùžete informovat na obecním úøadì u pana starosty
/imt/
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Informace “od hasièù”
Zhodnocení zásahù hasièù naší obce v roce 2009
Jednotka dobrovolných hasièù obce Okrouhlá má v souèasné dobì 21 èlenù. K dispozici na
likvidaci zásahù má dvì zásahová vozidla - automobilovou cisternovou støíkaèku Š 706 a novì
poøízený dopravní automobil VW Transporter. Obì vozidla jsou plnì vybavena požárním
pøíslušenstvím, které je možno využít na rùzné druhy zásahu.
V letošním roce byla naše jednotka hasièù vyslána na likvidaci mimoøádných událostí 20-krát:

f
V prvním ètvrtletí zasahovala nìkolikrát pøi likvidaci

spadlého nebo nebezpeènì naklonìného
stromu, nebo jednotka je vybavena dvìmi motorovými pilami a potøebným pøíslušenstvím k
likvidaci tohoto typu události. Taktéž 8 èlenù zásahové jednotky má odborné školení pro práci s ruèní
øetìzovou motorovou pilou.
f
V letních mìsících byla jednotka nìkolikrát vyslána na èerpání vody ze sklepù po pøívalových
deštích, jak v naší obci, tak i do blízkých Boskovic. Pro tento typ zásahu již jednotka disponuje
moderním èerpacím zaøízením a to plovoucím motorovým èerpadlem a novì koupeným elektrickým
kalovým èerpadlem, na jehož zakoupení pøispìl dotací Jihomoravský kraj. Taktéž v letních mìsících
byli hasièi na území naší obce nìkolikrát vyzváni na žádost obèanù k likvidaci obtížného hmyzu,
který je bezprostøednì ohrožoval.
f
Je ale tøeba zmínit i zásahy u požárù. Dne 12.srpna byla jednotka vyslána k likvidaci požáru v
obce Benešov, kam vyjela s cisternovou automobilovou støíkaèkou v poètu 8 hasièù. Ke druhému
vìtšímu požáru byla jednotka vyslána 17.srpna do obce Žïárná. I tam jednotka vyjela s cisternovou
automobilovou støíkaèkou. Oba požáry naštìstí vzhledem k rychlému zásahu hasièù nemìly velké
následky.
f
V letošním roce se jednotka zúèastnila také dvou cvièení. První z nich bylo provìøovací cvièení
Sboru dobrovolných hasièù okrsku Benešov, které se konalo v mìsíci dubnu ve Žïárné. Jednalo se o
likvidaci simulovaného požáru firmy JVP. Naše jednotka mìla za úkol prùzkum druhého
nadzemního podlaží a pøípadnou záchranu pohøešovaných osob, následnì pak dovoz požární vody
od požární nádrže za pomocí cisternové automobilové støíkaèky. Druhé cvièení se konalo 16.
listopadu na Okrouhlé. Námìtem byl požár pùdního prostoru v mateøské školce. Hasièi po celou
dobu zasahovali v dýchací technice z dùvodu silného zakouøení vnitøních prostor (o to se postaral pan
Kováø speciálním zakuøovacím zaøízením, vypùjèeným od hasièù z Brna). V dobì pøíjezdu jednotky
se v objektu nacházely 3 osoby, které musela prùzkumná skupina hasièù vyhledat a vynést ze školky.
Pøed školkou pak byla vyproštìným osobám poskytnuta nezbytná první pomoc. Hasièi pro potøeby
likvidace fingovaného požáru rozvinuli celkem 2 útoèné vodní proudy z cisternové automobilové
støíkaèky. Je tøeba podotknout, že dùsledná celoroèní pøíprava se podepsala na kvalitním provedení
zásahu a naši hasièi tuto složitou situaci vyøešili za necelou hodinu. Tímto cvièením byl zakonèen
výcvikový rok zásahové jednotky hasièù obce Okrouhlá.
Za obìtavou èinnost, kterou odvádí èlenové zásahové jednotky obce Okrouhlá,
bez nároku na jakékoliv finanèní ohodnocení, dìkujeme a pøejeme hodnì zdaru v roce 2010.
Více informací o dìní v zásahové jednotce, pøípadnì ve Sboru dobrovolných hasièù naší obce,
mùžete zhlédnout na nových internetových stránkách www.hasiciokrouhla.estranky.cz.
/imt/
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Naše tipy na prosincové akce
Za kulturou do Boskovic:
11.-12.12.
13.12.
25.-27.12.
19.-27.12.
20.12.
24.12.
31.12.

tradièní Vánoèní jarmark v Boskovicích se uskuteèní v pátek 9-19h a v sobotu 8-14h
další divadélko pro dìti – „Jak skøítek Vloèka rozzlobil princeznu Olinku“
(pro dìti od 3let, v 15h v zámeckém skleníku, dìti 40,-/dosp.50,-/rod.120,-)
Vánoèní kostýmované prohlídky Boskovického zámku (objednávky na tel. 516 452 241
nebo na info@zamekboskovice.cz).
výstava betlémù a vánoèních dekorací – arboretum Borotín
tradièní vánoèní koncert v sokolovnì - zaèátek 17h
Polévka pro chudé (i bohaté) - charitativní akce pod vánoèním stromem s dlouholetou tradicí
Tradièní silvestrovské promítání v letním kinì – program pro dìti i dospìlé

Akce ve westernu – pravidelnì v pátek a sobotu Country bál a Kabaret 4. a 19.12 v 19h
– Silvestr 2009
(rezervace na tel. 739000261 p. Málek)
Akce kina Panorama – pøímý pøenos z Metropolitní opery v New Yorku (v nejvyšší kvalitì)
19.12. v 18,45 „Hoffmannovy povídky“
9. 1. v 18,45 „Rùžový kavalír“,
další program v následujícím èísle
ZŠ „Zelená“ slaví 70. výroèí založení – 1.12. lampiónový prùvod a 5.12. 9-15 den otevøených dveøí
Muzeum Boskovicka, Hradní 1 (rezidence)
- 22.11-31.12 výstava Jak se rodí veèerníèky
- od 10.12. výstava Betlémy (zahájení v 16h)
/mmt/

Pro lepší náladu
Dva chodí pøed Vánoci tøi hodiny po lese.
Jeden se ptá druhého: "Tak co?"
Druhý na to: "Vùbec nic."
"Tak vezmeme jeden bez ozdob..."

Peèeme na Vánoce - Rychlé rumové pralinky.
Vezmeme dutou èokoládovou figurku,
ukousneme jí hlavu a dolejeme až po okraj rumem.
Neskladujeme a hned konzumujeme!

Všem našim spoluobèanùm bychom chtìli
popøát klidné adventní období, krásné Vánoce,
veselého Silvestra a šastný nový rok !!!
Zastupitelé obce Okrouhlá
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