zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem svým spolupracovníkům a to především členům zastupitelstva obce a pracovníkům
obecního úřadu za práci v končícím roce. Jsem rád, že se nám
společnými silami podařilo dokončit důležité akce tohoto roku, pouze mě mrzí situace
okolo stavu veřejného osvětlení v obci. Po rekonstrukci a opravách veřejného osvětlení při revitalizaci návsi stále dochází k poruchám, které se i po opravách
znovu opakují. Poté musí být vyřazen z provozu jeden
z jističů a horní část obce nám nesvítí. Věřte, že se
tuto nepříjemnou situaci snažíme řešit, avšak každotýdenní reklamace ﬁrmě RAISA zatím nevedou k úplnému odstranění poruch na veřejném osvětlení. Jsme
si vědomi, že zvláště v tomto ročním období je osvětlení v obci důležité a doufáme, že se v brzké době podaří tento nešvar zcela odstranit. Za vzniklé potíže se
všem omlouvám. Zároveň děkuji panu Václavu Kupcovi, který se chopil alespoň částečně situaci s veřejným
osvětlením řešit a neúnavně se snaží ručně nahazovat
spadlé jističe a to v kteroukoliv dobu.
Přeji Vám všem jménem celého Obecního zastupitelstva v Ovčárech příjemné prožití vánočních svátků,
pohodu, klid a lásku během nadcházejících svátečních
dní. Do nového roku 2012 především hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Bohuslav Machůrka
starosta

Pozvánky
ASPV Ovčáry ve spolupráci se sportovní komisí OÚ
pořádá již VI. ročník “Vánočního turnaje ve stolním
tenisu“. Turnaj se uskuteční ve dvou kategoriích –
chlapci a muži, dívky a ženy a je vypsán pro neregistrované hráče. Sejdeme se v pondělí 26.12. V sále pohostinství POHODA, prezentace je mezi 12,30 – 13,00
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hodin, poté hned začnou zápasy ve skupinách. Srdečně
zvou pořadatelé, hodnotné ceny pro vítěze.
Obecní úřad pro vás připravil na poslední den roku, tj.
31.12. „Silvestrovský ohňostroj“. Sejdeme se v 16,30
hodin na fotbalovém hřišti na Horce. Přijďte se podívat
na světelné efekty v předvečer oslav konce roku.
FC Ovčáry – výbor oddílu kopané přeje všem svým
hráčům, příznivcům a přátelům ovčárecké kopané příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí
a pohody do nového roku. Zároveň všechny zve na tradiční silvestrovský fotbálek, který se uskuteční na hřišti na Horce od 13,00 hodin.
Obec má možnost v roce 2012 získat mimořádnou
ﬁnanční dotaci cca 20 mil. Kč. Dotace by však byla
účelově určena na výstavbu sportovního areálu
s veškerým zázemím v lokalitě Horka, který by byl
zaměřený především na tenis.
Rádi bychom znali názor spoluobčanů k této akci.
Sdělte prosím svá kladná i záporná stanoviska buď
zastupitelům obce nebo při jednání zastupitelstva
obce v úterý dne 27. 12. od 16 hodin na obecním
úřadě.

Advent v obci
Stromečku rozsviť se
Advent v obci jsme zahájili v sobotu 26.11. v 16.30h
lampiónovým průvodem. Poté následovalo vystoupení
dětí ze základní a mateřské školy na nové návsi. Nakonec se do tmy rozzářil pěkně ozdobený a barevně svítící
vánoční stromeček, který se stal elegantní a důstojnou
dominantou nově upraveného středu obce.
Mezi další tradiční adventní akce obce a školy patří určitě Zpívánky v kostele. Konaly se v úterý 13.12. od 17.h.
Nejprve zazpíval Ženský komorní sbor města Kolína,
na housle zahrála Kristýna Frymlová a mezi účinkujícími samozřejmě nechyběly děti z mateřské a základní
školy, které přednesly pásmo vánočních písniček, koled
a básní.
Děkujeme rodičům a všem ostatním příznivcům našich
akcí za podporu a velkou účast.

VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY
České Vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky,
které nám závidí celý svět, a na zahraničních portálech
o nich naleznete pouze zmínky obdivu. Tradiční české
Vánoce jsou dokonce motivem pro zahraniční turisty,
aby v době svátků navštívili naši republiku. Na rozdíl
od jiných zemí u nás Vánoce i přes veškerou snahu, stále ještě nejsou ryze komerční, ale ani čistě křesťanské.
České tradice mají ze všeho jen to nejlepší. Jaké znáte
vánoční zvyky a které dodržujete?
Šupina pro štěstí
Kapr je symbol Vánoc a stal se
hlavním chodem štědrovečerní večeře.
Traduje se, že ten, kdo si schová šupinku
pod talíř, bude mít po celý následující rok štěstí.
Kapří šupinka má také zajistit i dostatek peněz
a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí i v peněžence.
Tradice stolování
Tradice jezení oplatku s medem patří symbolikou k jezení těla Páně a díky kulatosti oplatku je zde i symbolika
Slunce. Na stole by mělo být 12 chodů jídla. Každý chod
za jeden měsíc v roce. Jediná hospodyně může vstát
od stolu. Tradic a zvyků je mnohem více a celkem se liší
region od regionu.
Zlaté prasátko
Zlaté prasátko vzniklo jako motivační prvek dětí, aby se
vydržely postit až do štědrovečerní večeře. Celý den být
o hladu je obzvlášť pro děti náročné, a tak se začalo
říkat, že ten, kdo to vydrží, tak s první hvězdou na nebi
uvidí i zlaté prasátko. Prasátko je také vánočním symbolem, který představuje synonymum pro štěstí. To, jestli
tomu tak doopravdy je, se musíte přesvědčit sami, třeba
o těch letošních Vánocích.
Krájení jablka
Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování, někde v jejich průběhu, u některých na počátku a u jiných
spíše až ke konci, dojde na krájení jablíčka. Tato klasická a známá česká tradice věštila, zda daného čeká
za rok život anebo smrt. Život znamená nález pěticípé
hvězdičky ve středu a smrt křížek. Této věštby se nemusíte bát. Stačí, když si vezmete zdravé a velké jablko
a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke stopce.
Pouštění lodiček
Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Roz-

louskněte vlašské oříšky, vyberte jejich náplň a do jejich
s pomocí roztaveného vosku připevněte zbytky téměř
dohořelých svíček. Do lavoru napusťte vodu, zapalte
svíčky a dejte lodičky plout na vodu. Majitele té lodičky,
která svítí nejdéle, čeká dlouhý život.
Lití olova
Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je nízké.
Olovo se roztaví na kovové lopatce nad plamenem,
a pak se vlije do vody v kovovém lavoru. Lijte opatrně,
ale najednou. Ve vodě olovo ztuhne a zanechá tak určitý
abstraktní tvar. Podle odlitku pak lidé hádali, co je v budoucnu čeká.
Zpívání koled
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých
Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze v daném období,
kdy chodívaly po vsi a koledovaly si o nějakou sladkou
výslužku.
Házení střevícem
Svobodné vdavekchtivé dívky v období vánoc házeli
střevícem za hlavu směrem ke dveřím. Pokud se špička
boty otočí směrem ke dveřím, znamená to, že se dívka
vdá. Jestliže ke dveřím směřuje pata boty, dívka ještě
zůstane jeden rok neprovdaná doma.
Jablko a zápalky
Tato tradice patří opět mezi věštecké, kdy dívka řešila
dilema a vybírala si mezi několika nápadníky. Při této
věštbě se vezme jedno jablko a tři zápalky.Zápalky zapíchněte do jablka s myšlenkou na jednoho nápadníka.
Pak všechny zápalky najednou zapalte, která hoří nejdéle, představuje toho pravého nápadníka.
Jmelí
I když by se vám mohlo zdát, že zavěšené
jmelí je americkou tradicí, ve skutečnosti
tato tradice sahá až do doby Keltů.
Trhání větviček
Na svatou Barboru (4.12.) chodí každá dívka, která se
chce vdát, trhat Barborku. Barborku přitom představují třešňové větvičky anebo také Zlatý déšť natrhaný až
po setmění. Jestli Barborka do Štědrého dne rozkvete,
dívka najde svého ženicha. Pro dokonalý efekt je zapotřebí, aby dívka větévky zalévala vodou nošenou v ústech.

SILVESTR
Vrcholem každého roku je Silvestr, který ač se to možná nezdá, také náleží ke křesťanským svátkům a slaví se cca již od roku 335 našeho letopočtu na oslavu
svatého Silvestra, který právě 31. 12. roku 335 zemřel.
Tento svátek byl původně vytvořen jako vděk šiřiteli křesťanství, nebyly však tak bujaré jaké je známe
dnes. V současnosti oslava Silvestra představuje veselé radovánky, kde slavíme úspěšné přežití jednoho
roku a touhu po ještě lepším roku následujícím.
Silvestrovské hodování
Oslavy Silvestra jsou spojeny s hojností toho nejrůznějšího jídla a hlavně s notným požíváním alkoholu. Základ přežití silvestrovských oslav bez úhony je
ve vhodné skladbě jídla. I přesto, že se stoly prohýbají
pod záplavou nejrůznějších chlebíčků a jednohubek,
celá řada lidí se jim vyhýbá. To ale dělají chybu. Pokud

Otevření nové návsi

Mikulášská

Rozsvěcení
stromečku

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry
zve všechny předškoláky na

NEVŠEDNÍ VYUČOVÁNÍ
pro děti, které se chystají letos k zápisu
do 1. třídy ZŠ
Přijďte si i s rodiči vyzkoušet opravdové vyučování
do třídy ZŠ (2. patro):

čtvrtek 5.1.
od 15.00 h do 15.30 h
Těšíme se na Vás

Kostel sv. Jakuba Většího
v Ovčárech:
24.12. Štědrý den 24,00 hodin - Půlnoční
mše svatá, celebrovat bude L.Bulín
25.12. Boží hod 11,00 hodin - Mše svatá
26.12. Štěpán 11,00 hodin - Mše svatá
v kostele sv. Bartoloměje
v Býchorech
1.1.2012 - Novoroční bohoslužba 11,00 hodin

Radek John ve škole

Sbor dobrovolných hasičů děkuje za podporu v roce
2011, přeje Všem spoluobčanům krásné prožití svátků
vánočních a mnoho štěstí, zdraví v roce 2012.

hodlají notně pít, potřebují i průběžně jíst (ideálně pravidelně, co dvě až tři hodiny).
Proč slavíme Silvestra?
Také by vás zajímalo, proč vlastně slavíme Silvestra,
a proč zrovna u nás se tomuto dni říká Silvestr? Silvestr
bývá oblíbeným dnem mladých, protože se mohou veselit a radovat až do rána. S věkem tato radost poněkud
opadá, ale i tak tento den náleží k celosvětově velice
oblíbeným.
Silvestrovský ohňostroj
Každý správný Silvestr vrcholí ohňostrojem. Silvestrovský ohňostroj je obvykle vrcholem celého slavnostního
programu a těší se na ně obyvatelé z celého Česka.
Téměř každé větší město se snaží rok, co rok vytvářet
krásné ohňostroje.

V rámci výjezdu do našeho regionu navštívil školu
v Ovčárech pan Radek John (VV) se svými spolupracovníky. Pochlubili jsme se novými třídami
v půdní vestavbě, moderním vybavením celé školy, didaktickými pomůckami a počítačovou technikou v útulné učebně informatiky. V 5. ročníku pak

Zpívánky v kostele

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry
tel.: 321 722 429; zsmsovcary@seznam.cz
www.zsmsovcary.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
2012 / 2013
čtvrtek 9.2. a pátek 10.2. 2012
vždy od 15 do 17 h ve třídě ZŠ
S sebou vezměte:
rodný list dítěte, občanský průkaz (zákonný zástupce)

obdivoval výuku anglického jazyka s využitím interaktivní tabule.
Pan John se nezdržel dlouho, ale kladně zhodnotil
zdařilou rekonstrukci školy s učebnami ateliérového typu a vyzdvihl příjemnou atmosféru ve škole.
Při loučení se mi svěřil, že z naší školy odjíždí
s pocitem, že alespoň někde „něco funguje“. To mě
velmi potěšilo.
Mgr. Ivana Adamcová, ředitelka školy

TJ ASPV OVČÁRY BYLA ZASTOUPENA NA GYMNAESTRÁDĚ
Ve dnech 10.-16. července 2011 se konala ve švýcarském Lausanne 14. světová gymnaestráda. Za TJ
ASPV Ovčáry se zúčastnil jako cvičenec Jaromír Podnecký hromadné skladby Prázdniny. Co je světová Gymnaestráda? Doslovný překlad znamená gymnastická
cesta, kde na světové úrovni se představují jednotlivé
státy s vystoupením pódiových a hromadných skladeb,
workshopy a tematická fóra pro odborníky v této problematice, vše pod záštitou světové gymnastické federace
FIG. Pro účastníky tohoto dění to je světová olympiáda,
která se koná pravidelně po čtyřech letech.
Letošní 14. světové gymnaestrády se zúčastnilo více
než 20 000 cvičenců ze všech kontinentů světa a každá země se představuje vrcholovými gymnasty, ale i širokou základnou rekreačních cvičenců, kteří vystupují
v hromadných skladbách na ploše stadionu. Česká republika byla zastoupena ČASPV, ČOS a vysokoškoláky
z FTVS.
Dva roky jsem se na akci připravoval individuálně.
Nácvik začal v roce 2009 seznámením se skladbou
v Písku, další pokračování nácviku probíhalo ve Třech
Dvorech, Kolíně, Velkém Oseku, Praze a závěrečným
nácvikem v Doubí u Třeboně, takto připraveni jsme odcestovali do Lausanne.
Po příjezdu do místa dění mě překvapilo krásné město
na břehu ženevského jezera obklopeno alpskými velikány, ubytování již tradičně ve školách, které svou vybaveností představují vyspělý stát. Začínaje vzhlednou
budovou školy, dvěma tělocvičnami, bazénem a hřišti
pro různé sporty. Město bylo dokonale připraveno hostit takovouto akci nejen výzdobou, ale informovaností
účastníků akce. Naše vystoupení probíhala v důstojném stánku Olympijského stadionu s velmi početným
obecenstvem z řad místních občanů.
Týdenní akce není jen cvičení, což tvoří podstatnou
část, ale je možnost poznání města a okolí. Nikdo z nás
si nenechal ujít návštěvu Olympijského muzea, kde při

vstupu nás uvítala socha Emila Zátopka, což mě velmi
potěšilo. Expozice muzea představovala průřez starodobých a novodobých letních
a zimních olympijských her,
medaile, poháry, výbavu olympioniků, významné osobnosti
olympijského sportu a k příležitosti her vydané mince, dopisní známky a plakáty z celého světa. Navštívil jsem i okolní
města a lodí přes jezero francouzské městečko Thonon.
Byl jsem účastníkem už páté
gymnaestrády - holandský
Amsterdam, švédský Göteborg, portugalský Lisabon, rakouský Dornbirn a švýcarský
Lausanne - mohu porovnat jednotlivé akce. Ta letošní
byla pro mě nejnáročnější v přípravě, ale nejpříjemnější
po vystoupení, kdy celý stadion nás odměnil mohutným
potleskem. Na závěr přikládám některé zajímavé fotograﬁe.
Touto krátkou vzpomínkou pro mě cvičení nekončí, ale
zvu všechny příznivce hromadných vystoupení na Všesokolský slet v červenci 2012 do Prahy, kde se skladbou ASPV Prázdniny budu vystupovat a nebude chybět
ani skladba Sokolu Kontrasty, se kterou se představil
na 14. gymnaestrádě. Zde byla také přítomna paní Marie Patočková – Machurková jako cvičenka Sokola Kolín.
Další pořádající město 15. světové gymnaestrády budou Finské Helsinky v červenci 2015. Budu velmi rád,
když této akce se zúčastní více cvičenců z Ovčár, kdy
účast na hromadných vystoupeních v minulosti byla zastoupena mnohými příznivci cvičení .
Celé vystoupení české výpravy je možno nalézt
na stránkách www.CSAPV.cz/Prázniny - video.
Jaromír Podnecký

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 6. listopadu proběhlo letos již druhé vítání občánků. Přivítáni byli:
Matouš Kratochvíl, Šimon Mrkáček, Adéla Hollerová, Barbora Hollerová, Eliška Podnecká,
Dominika Baráková, Kryštof Sixta, Kristýna Moulisová, Anežka Čapková, Zuzana Černá.
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