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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou podzim plný zajímavých společenských setkání.
V září jsme slavnostně otevřeli
Spolkový dům. Za účasti pozvaných hostů a velkého zájmu ovčáreckých občanů byla přestřižena
slavnostní páska a zahájen odpolední zábavný program, který
vyvrcholil večerní taneční zábavou a ohňostrojem. Vše
jsme pro Vás zaznamenali a fotografie z akce najdete
pod článkem. Říjen byl také velmi bohatý na společenská
setkání. Společně jsme fandili při závodech Železný hasič, navštívili jsme muzikál Evita, pouštěli draky na Horce
a přivítali nové občánky Ovčár. Nyní se blíží čas adventu.
Také toto období bývá nabité událostmi. V sobotu 28.11.
proběhne rozsvěcení vánočního stromu a 10.12. od 17 h
Zpívánky v kostele. Rád bych poděkoval našim dětem,
které již pilně nacvičují svá vystoupení a také pedagogům a pracovníkům školy za ochotu a nadšení, se kterými se každoročně pouští do příprav.
Bohuslav Machůrka

Slavnostní otevření Spolkového domu 5.9.2015

CVIČENÍ S PRVKY JÓGY
Cvičení s prvky jógy vede Vlasta Sysalová a probíhá
každé pondělí ve Spolkovém domě.

starosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE 2015
28.11.2015 L
 ampiónový průvod a rozsvěcení vánočního
stromu - sraz u Hasičárny v 16,30 h
Občerstvení zajištěno.
10.12.2015 Zpívánky v kostele od 17 h
Základní škola a Mateřská škola Ovčáry
zve předškoláky na

NEVŠEDNÍ VYUČOVÁNÍ
pro děti, které se chystají letos k zápisu
do 1. ročníku ZŠ
Přijďte si i s rodiči vyzkoušet opravdové vyučování
do třídy ZŠ (2. patro):
vždy od 15 h do 15,30 h

čtvrtek 26.11.; 3.12.; 10.12.; 17.12. 2015
čtvrtek 7.1.; 14.1.; 21.1.2016
Těšíme se na Vás

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
jak už jste možná postřehli, konec léta a začátek podzimu nám přinesl dvě podstatné personální změny, co se
týče obsluhy ČOV a vedoucím ubytovny ve víceúčelové
budově obce Ovčáry. Na zařízení ČOV se jedná o pana
Karla Roseckého st., kterého nahradil pan Václav Kupec. K poslednímu říjnu skončil ve funkci vedoucího
ubytovny pan Vojtěch Kubíček, kde funkci přebírá starosta Bohuslav Machůrka a místostarosta Hynek Tichý.
Obec Ovčáry panu Karlu Roseckému st. a panu Vojtěchu Kubíčkovi velmi děkuje v prvém případě za dlouholetou činnost na ČOV a ve druhém za pomoc s rozjetím
a stabilizací ubytovacího zařízení. Provoz Spolkového

Návštěva divadla
Obecní úřad nabídl zájemcům o kulturu v nedávné době
další divadelní představení.
V pátek 19. června jsme navštívili divadlo Na Fidlovačce
v Praze, představení Eva tropí hlouposti. Jedná se o nejnovější zpracování komické předlohy, kde ústřední sourozeneckou dvojici Evy a Michala ztvárňují Marie Doležalová a Denny Ratajský. Výborně jsme se pobavili, zasmáli
a vraceli se domů s dobrou náladou.
10. října jsme se přenesli do žhavé Argentiny v muzikálu

domu Ovčáry má na starosti pan Martin Sixta.
Další významnou akcí v následujícím období na této
víceúčelové budově je snížení energetické náročnosti,
na kterou jsme získali finanční prostředky z Operačního
programu životního prostředí.
Výběrové řízení na zateplení a změnu systému topení
ubytovny vyhrála firma V.P.Procházka s.r.o. z Nebovid
v celkové částce cca 11 600 000,- Kč.
Informace - TJ ASPV zve všechny zájemce o stolní tenis do prostor Spolkového domu v úterý a pátek od 18
do 20 h. K dispozici jsou 4 stoly v rámci přípravy na VÁNOČNÍ TURNAJ. Zve výbor TJ ASPV Ovčáry.
Hynek Tichý, místostarosta obce
Evita v Divadle Studio Dva na Václavském náměstí. Milovníci tohoto žánru jistě ocenili výkon Radky Fišarové
v hlavní roli.
V sobotu 7. listopadu jsme využili nabídku divadla Hybernia, kde nyní hostuje Městské divadlo Brno s muzikálem
Mary Poppins, jehož hrdinkou je chůva disponující kouzelnými dovednostmi. Tentokrát bylo představení určeno
pro celou rodinu a opravdu spokojeni byli malí i velcí.
Hana Drahovzalová, OÚ Ovčáry

Vítání občánků 25.10.2015

ku, také jsme si zazpívali a zatančili na známé dětské
písničky. Za finanční podpory Obecního úřadu Ovčáry
bylo pro děti přichystáno překvapení v podobě obrovského dortu ve tvaru dýně, jehož autorkou byla maminka
Romana Čapková. Mamince tímto děkujeme. Tato akce
byla zakončena společným nocováním v klubovně, kde

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Rádi bychom shrnuli letošní rok, který byl úspěšný, ale
stále je co zlepšovat. V tomto roce jsme nasadili do soutěží 10 družstev. Z toho do Podlipanské ligy 7 družstev,
jako nováčci v této soutěži jsme se vůbec neztratili. Letošního 15. ročníku Podlipanské ligy se v osmi soutěžních kolech zúčastnilo celkem 105 družstev z 35 Sborů
dobrovolných hasičů - 12 družstev přípravky, 20 družstev
mladších žáků, 16 družstev starších žáků, 8 družstev dorostu, 19 družstev žen a 30 družstev mužů. Tedy 56 dětských družstev a 49 družstev dospělých. Zastoupení zde
měl okres Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Praha-východ,
Praha-západ a Hlavní město Praha. Dále se naše přípravka zúčastnila Sportovního dne hasičských přípravek
nejen okresu Kolín v Českém Brodě, odkud si přivezla

DĚTSKÝ KLUBÍK
Od počátku září, kdy jsme začali využívat nové prostory
ve Spolkovém domě Ovčáry, se uskutečnilo několik akcí.
První akce, která se konala 8.10.2015, byla Jablíčko 100x
jinak. Celé setkání bylo zaměřené na téma jablíčko. Děti
se naučily novou říkanku, prohlédly si, jak se mění jabloň
v průběhu ročních období. Dále děti vytvořily jablíčka

z barevných papírů, zatančily a zazpívaly si na tématickou písničku Měla babka čtyři jabka. Maminky se ale také
aktivně zapojily. Měly za úkol připravit pokrm z jablíček.
Další velkou akcí bylo letošní dýňování, které proběhlo
v pátek 30.10.2015 v sále Spolkového domu Ovčáry. Děti
si za pomoci rodičů vydlabaly dýni a vytvořily si lucernič-

jsme měli připravena provizorní lůžka. Tato dílnička patřila k těm náročnějším, ale věřím, že se líbila nejen dětem,
ale i všem zúčastněným rodičům.
Blíží se čas adventu a s ním je neodmyslitelně spojené
rozsvěcení vánočního stromu. Stejně jako v loňském
roce, tak i letos si děti společně s maminkami pro vás
připravily výrobky s vánoční tématikou, které budete moci
zakoupit v jednom z vánočních stánků.
Přiďte společně s námi načerpat tu pravou vánoční atmosféru a podpořit činnost Dětského klubíku v Ovčárech.
Před Vánocemi připravujeme poslední tvořivou dílničku
tohoto roku s názvem Vánoční zvyky a obyčeje. Přesný
termín bude upřesněn.
Přejeme všem spoluobčanům klidné a pohodové Vánoce
plné radosti a štěstí.
Šárka Sixtová

za první místo ohromný putovní pohár. Zúčastnili jsme se
různých soutěží, kterých bylo letos přes dvacet, v kategoriích od dospělých až po přípravku. Mezi poslední závody
pro děti je Branný závod celostátní soutěž Plamen. Naše

SDH nasadilo do soutěže 4 družstva, 2 mladší a 2 starší. Ve druhém družstvu starších běžely děti ve složení
od nejmladších až po nejstarší + jeden z Kostelce. Závodily poprvé, a tak jsme chtěli, aby nasákly atmosféru
těchto závodů, která je výjimečná. S tímto úkolem si statečně poradily a z 16 družstev obsadily 14. místo. Druhé družstvo se umísilo na 4. místě, mladší se umístily
na 4. a 5. místě. Gratulujeme. Ale ani na obec jsme nezanevřeli. Čas jsme si našli i na akce, které už jsou tradiční. Účast na dětském dnu, Drakiádu, na kterou letos
vyšlo krásné slunečné počasí a maškarní pro děti. Ještě
nás čeká Mikulášská nadílka, která proběhne 6.12.2015
ve Spolkovém domě od 15.00 hodin, občerstvení bude
zajištěno. Proběhl II. ročník Železného hasiče. Zúčastnilo
se 39 závodníků, nejdále přijeli z Kopidlna. Za naše SDH
se na bedně umístila Marie Vodičková na 3. místě v kategorii žen nad 35 let a v kategorii žen do 35 let Jiřina Kačírková na 2. místě. Gratulujeme. Večer proběhla zábava,
zahrála místní skupina Nová Míza, která zaručuje dobrou
zábavu, ale doufali jsme v hojnější účast. 70 platících si
užilo příjemný večer v novém sále. Závěrem přeji všem
členům, rodičům dětí, sponzorům a spoluobčanům prožití podzimního a adventního času v klidu s vašimi rodinami
a přáteli.
Josef Tuláček, za výbor SDH Ovčáry

Výroční valná hromada SDH Ovčáry
proběhne 26.12.2015 od 17 h
na sále Spolkového domu.
Zveme všechny členy, sponzory, zástupce místních
spolků a zastupitele obce Ovčáry.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zážitek nejen pro kluky

Z knihovny na vodárnu

Jak to vypadá na letišti Václava Havla na Ruzyni, už někteří zažili na vlastní kůži. Jak to však chodí na letecké
základně v Čáslavi, jsme se přesvědčili 6. října. Součástí exkurze byla návštěva vnitřního a venkovního muzea,
hangáru údržby a oprav letounů L-159 a JAS-39, dále
návštěva stanice biologické ochrany letiště, kde jsou
dravci určení k zaplašování a lovu nežádoucího ptactva
a drobné zvěře. Na památku jsme si odvezli společnou
fotografii u gripenu a nezapomenutelné dojmy.

V říjnu jsme se žáky 3., 4. a 5. ročníku navštívili Dětskou
knihovnu na Benešově ulici v Kolíně. Knihovnice pro žáky
připravily poučný program „Jak vzniká kniha“, besedu
o knihách, byl jim představen provoz knihovny, řazení
a vyhledávání knih v počítačové databázi. Žáci si nakonec odnesli mnoho zajímavých námětů k četbě.
Návštěva Kolína nás ještě zavedla na nově otevřenou kolínskou vodárnu. Po rekonstrukci, která probíhala v letech
2014-2015, slouží věžový vodojem jako veřejně přístupná rozhledna. Žáci si
mohli vyzkoušet své vědomosti z hodin prvouky
a vlastivědy, orientaci
při hledání známých
míst v Kolíně a jeho
okolí. Díky informačnímu systému na vrcholu
rozhledny se dozvěděli zajímavosti o obcích
i místech v okolí. Ovčáry,
které byly vidět pouhým
okem, byly pro žáky jen
třešničkou na dortu.

ZŠ i MŠ v Tech centru při ZŠ Ovčárecká

Keramická dílna ve škole

Naše škola se již několik let zaměřuje na podporu polytechnického vzdělávání v MŠ i v ZŠ.
Letos v listopadu jsme navštívili nové technické výukové
centrum při 6. ZŠ v Kolíně. Centrum je založené na stavebnicích Merkur, nabízí možnosti od základních ministavebnic, přes elektroobvody, až po robotiku. To vše je
určené pro žáky základní školy. Malí šikulové z MŠ mohou pracovat se stavebnicí Heros a Roto. Žáci se hravou
formou seznámili s navrhováním a konstruováním. Nejvíce je zaujala stavebnice Merkur, ze které konstruovali například: auta, traktory, letadla, motorky, motýly. Ze
stavebnic Heros a Roto montovali panáčky, pejsky a domečky. Vše, co postavili, si mohli dát na výstavku. Tato
tvořivá dílna ukázala žákům ZŠ i dětem z MŠ, že technika není nuda. Už se moc těšíme na další návštěvu.

V úterý 10. listopadu jsme ve škole přivítali čtyři lektorky a jednoho lektora keramiky z nymburského občanského sdružení Centrum pro všechny, které je zaměřené na poskytování integračních volnočasových aktivit.
Z nabídky centra jsme pro MŠ i ZŠ využili možnost
pracovat s keramickou hlínou. Všechny děti, včetně
těch nejmenších, se seznámily s možnostmi tvarování
keramické hlíny a technikou její proměny v sovičky, kočičky, sluníčka a další tvary. Všichni pracovali s velkým
zaujetím, a tak vznikla spousta povedených výrobků,
které teď čekají na vypálení a závěrečné úpravy.
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